
  ה'תשע"ז ב'שכ"ח ואתחנןמוצש"ק 

1  

  



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

2  

        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

            רקרקרקרק    ולאולאולאולא, , , , בעברבעברבעברבעבר    ישראלישראלישראלישראל    עדותעדותעדותעדות    בכלבכלבכלבכל    היההיההיההיה    אשראשראשראשר    הצדעייםהצדעייםהצדעייםהצדעיים    פאותפאותפאותפאות    גידולגידולגידולגידול    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
        ....והחסידיםוהחסידיםוהחסידיםוהחסידים    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    אצלאצלאצלאצל

        

            בעלוניבעלוניבעלוניבעלוני    שפורסמושפורסמושפורסמושפורסמו    כפיכפיכפיכפי    מאזוזמאזוזמאזוזמאזוז    מאירמאירמאירמאיר    הרבהרבהרבהרב    דברידברידברידברי    לגבילגבילגבילגבי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    בירוריבירוריבירוריבירורי    התחלתהתחלתהתחלתהתחלת
            מסורתמסורתמסורתמסורת    עלעלעלעל    משונותמשונותמשונותמשונות    ותמיהותותמיהותותמיהותותמיהות    השגותהשגותהשגותהשגות    ובהםובהםובהםובהם    המצריםהמצריםהמצריםהמצרים    ביןביןביןבין    בימיבימיבימיבימי    שיצאושיצאושיצאושיצאו" " " " נאמןנאמןנאמןנאמן    ביתביתביתבית""""

        ....אאאא""""יעיעיעיע    תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    יהדותיהדותיהדותיהדות    ומנהגיומנהגיומנהגיומנהגי
        

        ....תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    בניבניבניבני    שלשלשלשל    הדגושההדגושההדגושההדגושה    לללל""""גימגימגימגימ    האותהאותהאותהאות    מבטאמבטאמבטאמבטא    בענייןבענייןבענייןבעניין    דבריודבריודבריודבריו    דחייתדחייתדחייתדחיית
        

        ....תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    בניבניבניבני    שלשלשלשל    המקראהמקראהמקראהמקרא    טעמיטעמיטעמיטעמי    ניגוניניגוניניגוניניגוני    לגבילגבילגבילגבי    דבריודבריודבריודבריו    דחייתדחייתדחייתדחיית
        

            הואהואהואהוא    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול    תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    בניבניבניבני    שלשלשלשל    התפילההתפילההתפילההתפילה    נוסחנוסחנוסחנוסח    לגבילגבילגבילגבי    דבריודבריודבריודבריו    דחייתדחייתדחייתדחיית
        ....ההיפךההיפךההיפךההיפך    ולאולאולאולא    םםםם""""מהרמבמהרמבמהרמבמהרמב

        

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

  ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק יוצ"ל
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

            yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
        642642642642----23232323----33333333----072072072072    ––––קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן 

        6666שלוחה שלוחה שלוחה שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 
  411 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים

��
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   להצלחת מוקדש השיעור
  , א"שליט נהרינהרינהרינהרי הרב אליהוהרב אליהוהרב אליהוהרב אליהובן הי"ו  ידידיהידידיהידידיהידידיההבחור 

  . ומצוות תורה לעול סלהיכנ זה בשבוע זכה אשר
המקום ברוך הוא יפתח ליבו לתלמוד תורתו, ויגדלהו לעבודתו 

  .ר"אכי, לטובה וליבכם ליבו משאלות כל ימלאויראתו, ו
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 אליהו נהריאליהו נהריאליהו נהריאליהו נהריהשיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב 
להכניס את בנו ה"ה  זהשליט"א, אשר זכה בשבוע 

נ"י לעול תורה ומצוות. בשבת זו, היינו בעיר  ידידיהידידיהידידיהידידיה
שבת של התעלות, קדושה היתה אלעד ת"ו, ברוך ה', 

לעוד חיזוק, לעוד נדבך. כן ויראת שמים. זכינו ב"ה 
לעשות , ך להוסיף חיליזכהו ה' יתבר ירבה וכן יפרוץ.

כהנה וכהנה, גם במסגרת קהילת "פעולת צדיק" שם, 
. ימלא שבהנהלתו "עטרת חיים" הת"תוגם במסגרת 

המקום ברוך הוא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה, 
  אכי"ר.

        
    בכלבכלבכלבכל    היההיההיההיה    אשראשראשראשר    הצדעייםהצדעייםהצדעייםהצדעיים    פאותפאותפאותפאות    גידולגידולגידולגידול    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך

        . . . . והחסידיםוהחסידיםוהחסידיםוהחסידים    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    אצלאצלאצלאצל    רקרקרקרק    ולאולאולאולא, , , , בעברבעברבעברבעבר    ישראלישראלישראלישראל    עדותעדותעדותעדות
        

התחלנו לדבר בנושא הפאות     ,שעברבשיעור בשיעור בשיעור בשיעור 
(מלבד פעמים רבות קודמות), מה שנקרא 
אצלינו בשם "סימנים", כי אלו סימנים של 

  יהדות. 
        

, עניין גידול הפאות, אינו קיים בשום עם כידועכידועכידועכידוע
ולשון, אין אומה בעולם אשר מגדלת את פאות 
הצדעיים כמו עם ישראל. הזקן, איננו סימן 

כי הדבר קיים גם אצל הרבה  מיוחד של יהדות,
אומות העולם. ולכן, ישנה מסורת אצל חכמי 
תימן, כי מה שאומרים שאנחנו 'עם סגולה', 
אמנם ישנם הרבה פירושים לכך, אבל ישנו כאן 
עוד רמז, שזהו עם ניקוד 'סגּול', דהיינו ע"י שתי 
הפאות והזקן, ישנה צורה של סגול. זהו 'עם 

  י הם זרע ברך ה'.סגולה', רואים על פניהם כ
        

כל  כפי שאמרנו, לצערינו בעיקבות אבלאבלאבלאבל
הירידות הרוחניות שהיו בקהילות ישראל 
בעולם, בכל הארצות, הלך ונתמעט עניין זה, 
ובפרט מפני שאין חובה מעיקר הדין לגדל 
פאות ארוכות. הדבר לא כתוב. מצד הדין, 
העיקר שלא משחיתים זאת, לפי דעת הרמב"ם 
זהו כמו דין הזקן, ולפי דעת הרא"ש גם 

א צריך שיכוף מספריים כעין תער זה אסור, אל
 יורה[ראשו לעיקרו, וכך פסק מרן בשלחן ערוך 

. אבל, המקובל בכל ]'גסעיף  א"קפסימן  דעה
תפוצות ישראל, מאז ומקדם, לגדל פאות 

  ארוכות. 
        

ראיות לכך, וברצוני להמשיך כעת  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
ולהביא מעוד כמה ארצות, חוץ ממה שהבאנו 
בשיעור הקודם, שכך היה בארץ מרוקו. אמנם 

י יודע אם אספיק להשלים כעת את כל איננ
  הנושא, אבל לכל הפחות מה שיזדמן לי. 

        

עם דברי הרשב"ץ, מהר"ר שמעון בן  נתחילנתחילנתחילנתחיל
צמח, שהיה בארץ אלּגיר, הוא ברח לשם 
ממיורקא, שזהו אי על יד ארץ ספרד. הוא כותב 

 חלק שלישי סימן רכ"ז (עניין רכ"ז)] ץ"תשב[שם 
מתנצל  תוכחה לאותה קהילה, בהתחלה הוא

    ראוראוראוראו    ועיניועיניועיניועיני    ,,,,עצמיעצמיעצמיעצמי    ממניממניממניממני    דדדדנכחנכחנכחנכח    לאלאלאלאוכותב בזה"ל, 
    ,,,,יםיםיםיםמהמוכיחמהמוכיחמהמוכיחמהמוכיח    אינניאינניאינניאינני    כיכיכיכי    ,,,,בעצמיבעצמיבעצמיבעצמי    אניאניאניאני    ויודעויודעויודעויודע    ,,,,למילמילמילמיגָּ גָּ גָּ גָּ 

    כיכיכיכי    גםגםגםגם    ....תתתתתוכחתוכחתוכחתוכח    לקבללקבללקבללקבל    הראוייםהראוייםהראוייםהראויים    מןמןמןמן    הייתיהייתיהייתיהייתי    והלואיוהלואיוהלואיוהלואי
    ,,,,הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    מהדורותמהדורותמהדורותמהדורות    טובטובטובטוב    יותריותריותריותר    הזההזההזההזה    הדורהדורהדורהדור    איןאיןאיןאין

    לקבללקבללקבללקבל    שראוישראוישראוישראוי    מימימימי    בהםבהםבהםבהם    שאיןשאיןשאיןשאין    עליהםעליהםעליהםעליהם    שהעידושהעידושהעידושהעידו
    ההההמוחמוחמוחמוח    ואינוואינוואינוואינו    ותותותותלמחלמחלמחלמח    לולולולו    שאפשרשאפשרשאפשרשאפשר    מימימימי    אבלאבלאבלאבל    ....תתתתתוכחתוכחתוכחתוכח

    לדברלדברלדברלדבר    בטניבטניבטניבטני    רוחרוחרוחרוח    הציקתניהציקתניהציקתניהציקתני    כןכןכןכן    עלעלעלעל    ....עליועליועליועליו    נתפסנתפסנתפסנתפס    הואהואהואהוא
    עצורעצורעצורעצור    בוערתבוערתבוערתבוערת    כאשכאשכאשכאש    בלביבלביבלביבלבי    ותהיותהיותהיותהי    ,,,,וקיוקיוקיוקימחמחמחמח    שאינושאינושאינושאינו    מהמהמהמה

      ....וכו'    אוכלאוכלאוכלאוכל    ולאולאולאולא    כלכלכלכלכלכלכלכל    נלאתינלאתינלאתינלאתי    בעצמותיבעצמותיבעצמותיבעצמותי
  

על כל מיני עבירות שיש  ,הוא מוכיח אותם שם
רחמנא  להם. ובסופו של דבר, הם נשתמדו,

ליצלן. לא שמעו בקולו. הוא מעורר אותם על 
כמה וכמה דברים, אשר אינם נוהגים לגביהם 
נכון, כגון לגבי סתם יינם של גויים, ודברים 

  נוספים. 
        

    ראיתיראיתיראיתיראיתי    גםגםגםגםסוף דבריו, הוא כותב כך,  לקראתלקראתלקראתלקראת
    שהםשהםשהםשהם    ,,,,מאצלכםמאצלכםמאצלכםמאצלכם    הבאיםהבאיםהבאיםהבאים    חמדחמדחמדחמד    בבחוריבבחוריבבחוריבבחורי    שערוריהשערוריהשערוריהשערוריה

אני רואה צעירים מאצלכם,     ....פאהפאהפאהפאה    קצוציקצוציקצוציקצוצי    כולםכולםכולםכולם
    וכברוכברוכברוכברעים אלינו, שכולם בלי פאות. המגי

    מלקותמלקותמלקותמלקות    חייביןחייביןחייביןחייבין    ופאהופאהופאהופאה    פאהפאהפאהפאה    כלכלכלכל    עלעלעלעל    כיכיכיכי    ידעתםידעתםידעתםידעתם
    במספריםבמספריםבמספריםבמספרים    ואפילוואפילוואפילוואפילו    ,,,,אחתאחתאחתאחת    בפעםבפעםבפעםבפעם    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,אחדאחדאחדאחד
    כתיבכתיבכתיבכתיב    דלאדלאדלאדלא    ,,,,הראשהראשהראשהראש    בפאתבפאתבפאתבפאת    מלקותמלקותמלקותמלקות    ישישישיש    תערתערתערתער    כעיןכעיןכעיןכעין
    עדעדעדעד    בזהבזהבזהבזה    הורגלוהורגלוהורגלוהורגלו    כךכךכךכך    כלכלכלכל    ואםואםואםואם    ....השחתההשחתההשחתההשחתה    בהובהובהובהו

    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה    נכתבנכתבנכתבנכתב    לאלאלאלא    כאילוכאילוכאילוכאילו    הדברהדברהדברהדבר    לכםלכםלכםלכם    שהותרשהותרשהותרשהותר
    ואיןואיןואיןואין    ,,,,כולהכולהכולהכולה    התורההתורההתורההתורה    כלכלכלכל    עלעלעלעל    עברועברועברועברו    כאילוכאילוכאילוכאילו    הםהםהםהם    הריהריהריהרי

    אינהאינהאינהאינה    אשהאשהאשהאשה    בפניהםבפניהםבפניהםבפניהם    והמקדשוהמקדשוהמקדשוהמקדש    ,,,,כשרהכשרהכשרהכשרה    שחיטתםשחיטתםשחיטתםשחיטתם
  וכו'.     מקודשתמקודשתמקודשתמקודשת
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    שמעושמעושמעושמעו    לאלאלאלא    ,,,,זהזהזהזה    שכתבתישכתבתישכתבתישכתבתי    אחראחראחראחרהוא כותב,  ובסוףובסוףובסוףובסוף
    דתדתדתדתממממ    בהםבהםבהםבהם    פגעהפגעהפגעהפגעה    מועטיםמועטיםמועטיםמועטים    ימיםימיםימיםימים    ותוךותוךותוךותוך    ,,,,לקולילקולילקולילקולי

    ואניואניואניואני    ....המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    בשבילבשבילבשבילבשביל    ,,,,כולםכולםכולםכולם    ונשתמדוונשתמדוונשתמדוונשתמדו    ,,,,הדיןהדיןהדיןהדין
        ....הצלתיהצלתיהצלתיהצלתי    נפשינפשינפשינפשי    אתאתאתאת

        
שפירסמו בזמן האחרון, באחד מכתבי ראיתי ראיתי ראיתי ראיתי 
, ]10לצמא, פרשת דברים ה'תשע"ז דף  מרוה[העתים 

לגבי האנוסים בספרד שחזרו בתשובה. בין 
היתר, הביאו בשם הרב ניסן בן אברהם, את 

רבינו שמעון בן צמח רבינו שמעון בן צמח רבינו שמעון בן צמח רבינו שמעון בן צמח העניין הזה. כתוב שם כך, 
דוראן זיע"א, מי שנודע בכינויו הרשב"ץ, כיהן דוראן זיע"א, מי שנודע בכינויו הרשב"ץ, כיהן דוראן זיע"א, מי שנודע בכינויו הרשב"ץ, כיהן דוראן זיע"א, מי שנודע בכינויו הרשב"ץ, כיהן 
כרבה האחרון של קהילת מיורקה, עד שנאלץ כרבה האחרון של קהילת מיורקה, עד שנאלץ כרבה האחרון של קהילת מיורקה, עד שנאלץ כרבה האחרון של קהילת מיורקה, עד שנאלץ 

א, כמאה שנה א, כמאה שנה א, כמאה שנה א, כמאה שנה להימלט על נפשו בשנת קנ"להימלט על נפשו בשנת קנ"להימלט על נפשו בשנת קנ"להימלט על נפשו בשנת קנ"
לפני גירוש ספרד, אל מדינת אלגיר. במכתב לפני גירוש ספרד, אל מדינת אלגיר. במכתב לפני גירוש ספרד, אל מדינת אלגיר. במכתב לפני גירוש ספרד, אל מדינת אלגיר. במכתב 
התוכחה ששיגר אל הקהילה היהודית שהוסיפה התוכחה ששיגר אל הקהילה היהודית שהוסיפה התוכחה ששיגר אל הקהילה היהודית שהוסיפה התוכחה ששיגר אל הקהילה היהודית שהוסיפה 
להתקיים כשלושים שנה לאחר שנטש אותה, להתקיים כשלושים שנה לאחר שנטש אותה, להתקיים כשלושים שנה לאחר שנטש אותה, להתקיים כשלושים שנה לאחר שנטש אותה, 

וכו'. חלק מהם, כבר מתעוררים בזמן  הוא כותבהוא כותבהוא כותבהוא כותב
האחרון לחזור ולהתגייר, ולהתקבל לעם 

  ישראל. 
  

הרב ניסן בן אברהם, יליד מיורקה  אותואותואותואותו
א היום עם פאות ארוכות. שאל אותו כאמור, הו
פאות אלו הגולשות על לחייך פאות אלו הגולשות על לחייך פאות אלו הגולשות על לחייך פאות אלו הגולשות על לחייך מישהו, 

ענה לו, תסתכל ומעטרות את פניך, למה לך? ומעטרות את פניך, למה לך? ומעטרות את פניך, למה לך? ומעטרות את פניך, למה לך? 
מה כתב הרשב"ץ. זאת היתה בעיא שלנו. 

החלטתי לתקן את המורשת החלטתי לתקן את המורשת החלטתי לתקן את המורשת החלטתי לתקן את המורשת     והוסיף בנחישות,
היום יש לו פאות ממש העתיקה של מיורקה. העתיקה של מיורקה. העתיקה של מיורקה. העתיקה של מיורקה. 

ארוכות. אף כי מדברי הרשב"ץ עצמו אין ראיה 
שהיה להם פאות הבולטות מאד באריכותן, 

  כמובן למעיין.
        

, על הסטייפלר ]נ"א[ארחות רבינו     בספרמובא מובא מובא מובא 
זצוק"ל, הגר"י קנייבסקי, בעל הספר קהילות 

הקפיד אצל נכדיו, שפאותיהם הקפיד אצל נכדיו, שפאותיהם הקפיד אצל נכדיו, שפאותיהם הקפיד אצל נכדיו, שפאותיהם יעקב, שהוא 
יהיו על הלחי דרך גידולם, ולא ישימום מאחורי יהיו על הלחי דרך גידולם, ולא ישימום מאחורי יהיו על הלחי דרך גידולם, ולא ישימום מאחורי יהיו על הלחי דרך גידולם, ולא ישימום מאחורי 

מה האוזן, כי מצוה צריך להראות לא להסתיר. האוזן, כי מצוה צריך להראות לא להסתיר. האוזן, כי מצוה צריך להראות לא להסתיר. האוזן, כי מצוה צריך להראות לא להסתיר. 
מפחד? וכי אתה נמצא עכשיו ברוסיה? אתה 

מפחד מהמשטרה של־רוסים? והוא מוסיף שם, 
וכמדומה לי שגם מרן החזון איש היה מזהיר על וכמדומה לי שגם מרן החזון איש היה מזהיר על וכמדומה לי שגם מרן החזון איש היה מזהיר על וכמדומה לי שגם מרן החזון איש היה מזהיר על 

יבסקי מורה, הגר"ח קנהיום בזמנינו, כך. כך. כך. כך. 
הוא הוא ממשיך בכך. . פאותלהוציא את ה

לא לשים בעצמו מוציא לילדיו את הפאות. 
  קדימה.ממאחורי האוזן, אלא 

        
דברי חזקיהו, שהוא חכם ספרדי,     "תשובעל בעל בעל בעל 

בהקדמתו [מה"ר חזקיהו שבתי יהושע, כותב 
אלו הם קורות חיי, נולדתי בעיר אלו הם קורות חיי, נולדתי בעיר אלו הם קורות חיי, נולדתי בעיר אלו הם קורות חיי, נולדתי בעיר כך,  ]לחלק ב'

וכו', הוא ואם בישראל סלוניקי באדר התרכ"ב ואם בישראל סלוניקי באדר התרכ"ב ואם בישראל סלוניקי באדר התרכ"ב ואם בישראל סלוניקי באדר התרכ"ב 
מספר אחר־כך היכן הוא למד, ושבסופו של־

דבר הגיע לירושלם, התחתן בגיל שמונה 
מכאן ואילך התמסרתי בלימוד מכאן ואילך התמסרתי בלימוד מכאן ואילך התמסרתי בלימוד מכאן ואילך התמסרתי בלימוד עשרה וכו', 

  וכו'. הש"ס ונושאי כליו, ותהי התורה שעשועי הש"ס ונושאי כליו, ותהי התורה שעשועי הש"ס ונושאי כליו, ותהי התורה שעשועי הש"ס ונושאי כליו, ותהי התורה שעשועי 
  

אותו להיות שד"ר של עיר חברון,  שלחושלחושלחושלחו
למדינת בוכארה. הוא הגיע לאיזה מלון בדרך 
וכו', הוא מספר את הכל באריכות, אבל אני 
רק אומר כעת לכם ממש רק 'ראשי פרקים', 
 מה שנוגע לענייננו, הוא מספר כי בלילה

האחרון, לפני שהגיע לבוכארה, אביו נראה 
אליו בחלום ואמר לו לגזוז את הפאות, כיון 

בבוקר הוא נזכר בכך, שהוא נמצא בסכנה. 
, אבל הוא אמר, פאותאמנם הוא לא גזר את ה

, בכדי שלא יראו פאותטוב, אסתיר את ה
נו? איפה הוא היה? וכי הוא היה תימני? אותם. 

בסלוניקי, ואח"כ  מאיפה הוא? הרי הוא נולד
בירושלם. הוא היה ספרדי. והוא מספר שהיו לו 

  פאות, רק שכעת הוא נאלץ להסתיר אותם. 
        

לראשונה זיכו אותי בשליחות לראשונה זיכו אותי בשליחות לראשונה זיכו אותי בשליחות לראשונה זיכו אותי בשליחות מספר כך,  הואהואהואהוא
חברון ת"ו בשנת תר"ן, וקיבלתי עלי להיות חברון ת"ו בשנת תר"ן, וקיבלתי עלי להיות חברון ת"ו בשנת תר"ן, וקיבלתי עלי להיות חברון ת"ו בשנת תר"ן, וקיבלתי עלי להיות 
שד"ר של עיר האבות למדינת בוכרה ואגפיה. שד"ר של עיר האבות למדינת בוכרה ואגפיה. שד"ר של עיר האבות למדינת בוכרה ואגפיה. שד"ר של עיר האבות למדינת בוכרה ואגפיה. 
בעקב גורמים שונים היתה המדינה הנ"ל בעקב גורמים שונים היתה המדינה הנ"ל בעקב גורמים שונים היתה המדינה הנ"ל בעקב גורמים שונים היתה המדינה הנ"ל 

יר סוגרת ומסוגרת, שנאסרה הכניסה יר סוגרת ומסוגרת, שנאסרה הכניסה יר סוגרת ומסוגרת, שנאסרה הכניסה יר סוגרת ומסוגרת, שנאסרה הכניסה בבחינת עבבחינת עבבחינת עבבחינת ע
אליה ליהודים תושבי ארצות חוץ. אולם אליה ליהודים תושבי ארצות חוץ. אולם אליה ליהודים תושבי ארצות חוץ. אולם אליה ליהודים תושבי ארצות חוץ. אולם 
בהשפעת אנשי שם וסיועם הנאמן, השגתי בהשפעת אנשי שם וסיועם הנאמן, השגתי בהשפעת אנשי שם וסיועם הנאמן, השגתי בהשפעת אנשי שם וסיועם הנאמן, השגתי 
פספורט פרסי, אשר הקל עלי מאד לעבור את פספורט פרסי, אשר הקל עלי מאד לעבור את פספורט פרסי, אשר הקל עלי מאד לעבור את פספורט פרסי, אשר הקל עלי מאד לעבור את 
גבול רוסיה, וכך הגעתי בלי עמל רב לנמל גבול רוסיה, וכך הגעתי בלי עמל רב לנמל גבול רוסיה, וכך הגעתי בלי עמל רב לנמל גבול רוסיה, וכך הגעתי בלי עמל רב לנמל 
באקו. מצאתי מלון, ואסור ללינת לילה, באקו. מצאתי מלון, ואסור ללינת לילה, באקו. מצאתי מלון, ואסור ללינת לילה, באקו. מצאתי מלון, ואסור ללינת לילה, 
בכוונה מראש להפליג עם שחר מנמל באקו בכוונה מראש להפליג עם שחר מנמל באקו בכוונה מראש להפליג עם שחר מנמל באקו בכוונה מראש להפליג עם שחר מנמל באקו 

ם הכספי כדי להגיע לבוכרה. בדמי ם הכספי כדי להגיע לבוכרה. בדמי ם הכספי כדי להגיע לבוכרה. בדמי ם הכספי כדי להגיע לבוכרה. בדמי דרך הידרך הידרך הידרך הי
הליל, נראה לי אבא מרי ז"ל בחלום, ויורני, הליל, נראה לי אבא מרי ז"ל בחלום, ויורני, הליל, נראה לי אבא מרי ז"ל בחלום, ויורני, הליל, נראה לי אבא מרי ז"ל בחלום, ויורני, 
לגזוז פאותי. בבוקר מיד בקומי נזכרתי בדבר, לגזוז פאותי. בבוקר מיד בקומי נזכרתי בדבר, לגזוז פאותי. בבוקר מיד בקומי נזכרתי בדבר, לגזוז פאותי. בבוקר מיד בקומי נזכרתי בדבר, 
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והתקנתי הפאות בצורה נאותה ע"י הרמת והתקנתי הפאות בצורה נאותה ע"י הרמת והתקנתי הפאות בצורה נאותה ע"י הרמת והתקנתי הפאות בצורה נאותה ע"י הרמת 
השערות במברשת וסבון, לבל יראו ברבים. השערות במברשת וסבון, לבל יראו ברבים. השערות במברשת וסבון, לבל יראו ברבים. השערות במברשת וסבון, לבל יראו ברבים. 
בהגיעי לעיר אוזונאדה, החלו חוקרים אותי על בהגיעי לעיר אוזונאדה, החלו חוקרים אותי על בהגיעי לעיר אוזונאדה, החלו חוקרים אותי על בהגיעי לעיר אוזונאדה, החלו חוקרים אותי על 

פורט שבידי לא פורט שבידי לא פורט שבידי לא פורט שבידי לא דתי ואמונתי, הואיל ובגוף הפסדתי ואמונתי, הואיל ובגוף הפסדתי ואמונתי, הואיל ובגוף הפסדתי ואמונתי, הואיל ובגוף הפס
צויין פרט זה. בעקב החקירות המטרידות, צויין פרט זה. בעקב החקירות המטרידות, צויין פרט זה. בעקב החקירות המטרידות, צויין פרט זה. בעקב החקירות המטרידות, 
הסירו כובעי מעל ראשי, ככה שהפאות לא הסירו כובעי מעל ראשי, ככה שהפאות לא הסירו כובעי מעל ראשי, ככה שהפאות לא הסירו כובעי מעל ראשי, ככה שהפאות לא 
הובלטו לעיניהם, מכל מקום נתגלה להם הסוד. הובלטו לעיניהם, מכל מקום נתגלה להם הסוד. הובלטו לעיניהם, מכל מקום נתגלה להם הסוד. הובלטו לעיניהם, מכל מקום נתגלה להם הסוד. 

וידעו ויבינו כי אני יהודי, וידעו ויבינו כי אני יהודי, וידעו ויבינו כי אני יהודי, וידעו ויבינו כי אני יהודי,     הם ראו משהו מוזר.
בן ארץ אחרת, שאיסור הכניסה לבוכרה חל בן ארץ אחרת, שאיסור הכניסה לבוכרה חל בן ארץ אחרת, שאיסור הכניסה לבוכרה חל בן ארץ אחרת, שאיסור הכניסה לבוכרה חל 

לכן אביו בא אליו מראש בחלום, והזהיר עלי. עלי. עלי. עלי. 
         אותו.

        
אופן רואים מכאן, כי גם אצלם היה   בכלבכלבכלבכל

  הדבר.
        

, למהר"ר ]סימן טו"ב[אבן העזר רוח חיים  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
חיים פאלאּגי זצ"ל, שהיה בארץ תורכיא, 
מובאת שם שאלה בעניין עגונות. היו אנשים 
שהגיעו בספינה, דרך אניה בלב ים, מהעיר יפו 
לעיר חיפה, והספינה נטבעה בים, וכל מי שהיה 

במותב תלתא במותב תלתא במותב תלתא במותב תלתא בע. כתוב שם כך, בתוכה ט
כחדא הוינא, נחנא בי"ד דחתימי לתתא, כד כחדא הוינא, נחנא בי"ד דחתימי לתתא, כד כחדא הוינא, נחנא בי"ד דחתימי לתתא, כד כחדא הוינא, נחנא בי"ד דחתימי לתתא, כד 
אתא קדמנא הרב ח"ר יהודה לוי נר"ו, והעיד אתא קדמנא הרב ח"ר יהודה לוי נר"ו, והעיד אתא קדמנא הרב ח"ר יהודה לוי נר"ו, והעיד אתא קדמנא הרב ח"ר יהודה לוי נר"ו, והעיד 

וכך היתה וכך היתה וכך היתה וכך היתה וכו', לפנינו בתורת עדות גמורה לפנינו בתורת עדות גמורה לפנינו בתורת עדות גמורה לפנינו בתורת עדות גמורה 
עדותו וכה אמר לנו, מעשה שהיה כך היה, עדותו וכה אמר לנו, מעשה שהיה כך היה, עדותו וכה אמר לנו, מעשה שהיה כך היה, עדותו וכה אמר לנו, מעשה שהיה כך היה, 
שבחודש אדר של שנה שעברה התרט"ו שבחודש אדר של שנה שעברה התרט"ו שבחודש אדר של שנה שעברה התרט"ו שבחודש אדר של שנה שעברה התרט"ו 
ליצירה, בא אצלינו ליפו ת"ו אחד יהודי ליצירה, בא אצלינו ליפו ת"ו אחד יהודי ליצירה, בא אצלינו ליפו ת"ו אחד יהודי ליצירה, בא אצלינו ליפו ת"ו אחד יהודי 

טבריא ת"ו, שמו שלמה אבולעפייא טבריא ת"ו, שמו שלמה אבולעפייא טבריא ת"ו, שמו שלמה אבולעפייא טבריא ת"ו, שמו שלמה אבולעפייא מעיה"ק מעיה"ק מעיה"ק מעיה"ק 
וביום ה' נסע דרך ים בספינה קטנה עם וביום ה' נסע דרך ים בספינה קטנה עם וביום ה' נסע דרך ים בספינה קטנה עם וביום ה' נסע דרך ים בספינה קטנה עם וכו', 

יהודי אשכנזי וכמה בני אדם גויים וערלים, יהודי אשכנזי וכמה בני אדם גויים וערלים, יהודי אשכנזי וכמה בני אדם גויים וערלים, יהודי אשכנזי וכמה בני אדם גויים וערלים, 
והלכו לדרכם בספינה הנז' ללכת לחיפה ת"ו. והלכו לדרכם בספינה הנז' ללכת לחיפה ת"ו. והלכו לדרכם בספינה הנז' ללכת לחיפה ת"ו. והלכו לדרכם בספינה הנז' ללכת לחיפה ת"ו. 
וביום שבת קודש באה השמועה ליפו ת"ו, וביום שבת קודש באה השמועה ליפו ת"ו, וביום שבת קודש באה השמועה ליפו ת"ו, וביום שבת קודש באה השמועה ליפו ת"ו, 
שהספינה הנז' טבעה בים סמוך לכפר אם שהספינה הנז' טבעה בים סמוך לכפר אם שהספינה הנז' טבעה בים סמוך לכפר אם שהספינה הנז' טבעה בים סמוך לכפר אם 

ליל ליל ליל ליל     באליד, רחוק מיפו ת"ו שש שעות. ותכףבאליד, רחוק מיפו ת"ו שש שעות. ותכףבאליד, רחוק מיפו ת"ו שש שעות. ותכףבאליד, רחוק מיפו ת"ו שש שעות. ותכף
מוצש"ק הלכתי לב' יהודים הנז' להתעסק בהם מוצש"ק הלכתי לב' יהודים הנז' להתעסק בהם מוצש"ק הלכתי לב' יהודים הנז' להתעסק בהם מוצש"ק הלכתי לב' יהודים הנז' להתעסק בהם 
ולקברם כראוי. והלכנו לשם, ולא מצאנו כלום. ולקברם כראוי. והלכנו לשם, ולא מצאנו כלום. ולקברם כראוי. והלכנו לשם, ולא מצאנו כלום. ולקברם כראוי. והלכנו לשם, ולא מצאנו כלום. 
ברם בהיותינו בכפר הנז', הגידו הגויים בני ברם בהיותינו בכפר הנז', הגידו הגויים בני ברם בהיותינו בכפר הנז', הגידו הגויים בני ברם בהיותינו בכפר הנז', הגידו הגויים בני 
הכפר הנז', שביום ה' לעת ערב המה ראו הכפר הנז', שביום ה' לעת ערב המה ראו הכפר הנז', שביום ה' לעת ערב המה ראו הכפר הנז', שביום ה' לעת ערב המה ראו 
בעיניהם איך נהפכה הספינה הנז' ונטבעה בעיניהם איך נהפכה הספינה הנז' ונטבעה בעיניהם איך נהפכה הספינה הנז' ונטבעה בעיניהם איך נהפכה הספינה הנז' ונטבעה 
במצולות ים עם כל הבנ"א שהיו בתוכה. וביום במצולות ים עם כל הבנ"א שהיו בתוכה. וביום במצולות ים עם כל הבנ"א שהיו בתוכה. וביום במצולות ים עם כל הבנ"א שהיו בתוכה. וביום 

הים לספינה הנז', וכל הבנ"א הים לספינה הנז', וכל הבנ"א הים לספינה הנז', וכל הבנ"א הים לספינה הנז', וכל הבנ"א     ששי בבוקר, פלטששי בבוקר, פלטששי בבוקר, פלטששי בבוקר, פלט

שהיו בתוכה, והשליכם לחוץ על שפת הים. שהיו בתוכה, והשליכם לחוץ על שפת הים. שהיו בתוכה, והשליכם לחוץ על שפת הים. שהיו בתוכה, והשליכם לחוץ על שפת הים. 
וביל מוצאי שב"ק היה רוח סערה וחזק מאד, וביל מוצאי שב"ק היה רוח סערה וחזק מאד, וביל מוצאי שב"ק היה רוח סערה וחזק מאד, וביל מוצאי שב"ק היה רוח סערה וחזק מאד, 
והחזיר לכל הבני אדם שהיו מושלכים על שפת והחזיר לכל הבני אדם שהיו מושלכים על שפת והחזיר לכל הבני אדם שהיו מושלכים על שפת והחזיר לכל הבני אדם שהיו מושלכים על שפת 
הים, כולם הוחזרו לתוך הים, ולא נראו עוד הים, כולם הוחזרו לתוך הים, ולא נראו עוד הים, כולם הוחזרו לתוך הים, ולא נראו עוד הים, כולם הוחזרו לתוך הים, ולא נראו עוד 

        כלל. כלל. כלל. כלל. 
        

', ', ', ', ואחר כך נכנסנו לבית מבתי הכפר הנזואחר כך נכנסנו לבית מבתי הכפר הנזואחר כך נכנסנו לבית מבתי הכפר הנזואחר כך נכנסנו לבית מבתי הכפר הנז
ומצאנו שם באותו בית כמה גויים מדברים ומצאנו שם באותו בית כמה גויים מדברים ומצאנו שם באותו בית כמה גויים מדברים ומצאנו שם באותו בית כמה גויים מדברים 
ביניהם זה עם זה על עסק הספינה. ואמר גוי ביניהם זה עם זה על עסק הספינה. ואמר גוי ביניהם זה עם זה על עסק הספינה. ואמר גוי ביניהם זה עם זה על עסק הספינה. ואמר גוי 
אחד לחבירו, שגוי אחד שהיה בתוך הספינה אחד לחבירו, שגוי אחד שהיה בתוך הספינה אחד לחבירו, שגוי אחד שהיה בתוך הספינה אחד לחבירו, שגוי אחד שהיה בתוך הספינה 
שנטבעה בים הנז', ראה אותו מת מושלך על שנטבעה בים הנז', ראה אותו מת מושלך על שנטבעה בים הנז', ראה אותו מת מושלך על שנטבעה בים הנז', ראה אותו מת מושלך על 
שפת הים ביום ששי בבוקר, והכירו היטב שהוא שפת הים ביום ששי בבוקר, והכירו היטב שהוא שפת הים ביום ששי בבוקר, והכירו היטב שהוא שפת הים ביום ששי בבוקר, והכירו היטב שהוא 

        הגוי הידוע להם.הגוי הידוע להם.הגוי הידוע להם.הגוי הידוע להם.
        

וראה ג"כ לשני יהודים מתים, שהיו מושלכים וראה ג"כ לשני יהודים מתים, שהיו מושלכים וראה ג"כ לשני יהודים מתים, שהיו מושלכים וראה ג"כ לשני יהודים מתים, שהיו מושלכים 
שפת הים. אחד מהם היה סמוך לאותו הגוי שפת הים. אחד מהם היה סמוך לאותו הגוי שפת הים. אחד מהם היה סמוך לאותו הגוי שפת הים. אחד מהם היה סמוך לאותו הגוי על על על על 

שראהו מת מלמטה הימנו, ואחד מהם היה שראהו מת מלמטה הימנו, ואחד מהם היה שראהו מת מלמטה הימנו, ואחד מהם היה שראהו מת מלמטה הימנו, ואחד מהם היה 
רחוק מהם לצד האבנים בנקיקי הסלעים. רחוק מהם לצד האבנים בנקיקי הסלעים. רחוק מהם לצד האבנים בנקיקי הסלעים. רחוק מהם לצד האבנים בנקיקי הסלעים. 
וכשמעי אני את דברי הגוי, אשר דיבר הגוי הנז' וכשמעי אני את דברי הגוי, אשר דיבר הגוי הנז' וכשמעי אני את דברי הגוי, אשר דיבר הגוי הנז' וכשמעי אני את דברי הגוי, אשר דיבר הגוי הנז' 
עם חבירו הנז', אזי שאלתי אותו אני, מהיכן עם חבירו הנז', אזי שאלתי אותו אני, מהיכן עם חבירו הנז', אזי שאלתי אותו אני, מהיכן עם חבירו הנז', אזי שאלתי אותו אני, מהיכן 

מי אמר לך? אתה יודע שהם יהודים ולא גויים? אתה יודע שהם יהודים ולא גויים? אתה יודע שהם יהודים ולא גויים? אתה יודע שהם יהודים ולא גויים? 
        אולי הם היו גויים? 

        
השיב לי, מצד הפאות שהיה להם, הכרתים השיב לי, מצד הפאות שהיה להם, הכרתים השיב לי, מצד הפאות שהיה להם, הכרתים השיב לי, מצד הפאות שהיה להם, הכרתים 

שמעתם? לאותו שלמה שהם יהודים דוקא. שהם יהודים דוקא. שהם יהודים דוקא. שהם יהודים דוקא. 
ואני נותן לך בהם ואני נותן לך בהם ואני נותן לך בהם ואני נותן לך בהם אבולעאפייה, היו פאות. 

סימנים. שהיהודי שהיה סמוך לגוי למטה סימנים. שהיהודי שהיה סמוך לגוי למטה סימנים. שהיהודי שהיה סמוך לגוי למטה סימנים. שהיהודי שהיה סמוך לגוי למטה 
הימינו, היו פניו ארוכים, וזקנו ארוכה ושחורה, הימינו, היו פניו ארוכים, וזקנו ארוכה ושחורה, הימינו, היו פניו ארוכים, וזקנו ארוכה ושחורה, הימינו, היו פניו ארוכים, וזקנו ארוכה ושחורה, 
ויש לו בה כמה שערות לבנות, ושיניו היו ויש לו בה כמה שערות לבנות, ושיניו היו ויש לו בה כמה שערות לבנות, ושיניו היו ויש לו בה כמה שערות לבנות, ושיניו היו 

ידיו היה עקום ידיו היה עקום ידיו היה עקום ידיו היה עקום     פרודות זו מזו, ואחד מאצבעותפרודות זו מזו, ואחד מאצבעותפרודות זו מזו, ואחד מאצבעותפרודות זו מזו, ואחד מאצבעות
וכפוף לצד פנים. והיהודי השני שהיה מושלך וכפוף לצד פנים. והיהודי השני שהיה מושלך וכפוף לצד פנים. והיהודי השני שהיה מושלך וכפוף לצד פנים. והיהודי השני שהיה מושלך 
בנקיקי הסלעים, היה קצר, וזקנו קצרה, עגולה בנקיקי הסלעים, היה קצר, וזקנו קצרה, עגולה בנקיקי הסלעים, היה קצר, וזקנו קצרה, עגולה בנקיקי הסלעים, היה קצר, וזקנו קצרה, עגולה 
ה  ה ואדומה הרבה. זאת היתה תשובת הגוי לי ּפֶ ה ואדומה הרבה. זאת היתה תשובת הגוי לי ּפֶ ה ואדומה הרבה. זאת היתה תשובת הגוי לי ּפֶ ואדומה הרבה. זאת היתה תשובת הגוי לי ּפֶ

  וכו'. לפה. ואח"כ חזרנו ליפו ת"ו בידים ריקניות לפה. ואח"כ חזרנו ליפו ת"ו בידים ריקניות לפה. ואח"כ חזרנו ליפו ת"ו בידים ריקניות לפה. ואח"כ חזרנו ליפו ת"ו בידים ריקניות 
גם מובא, בספר 'מנהגי יהודי בבל  הפאותעניין עניין עניין עניין 

  דלקמן. , וכ]23 [דףבדורות האחרונים' 
        

החושבים, כי הבן איש חי רצה להנהיג  ישנםישנםישנםישנם
דבר חדש בעיראק, שיגדלו פאות, אבל הם לא 
יודעים כי בעצם הדבר היה מקובל אצלם גם 
מלפני כן. זה לא דבר חדש. לצערינו היום 
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אפילו חכמים עיראקים לא שמעו, אפילו 
תלמידי הבן איש חי, לא גידלו פאות, 

עים, כי בעצם זהו ומתפלאים על כך. הם לא יוד
  קילקול. הם פשוט לא בדקו את המקורות. 

        
הספר 'מנהגי יהודי בבל בדורות  מחברמחברמחברמחבר

האחרונים', היה אדם ידוע, שמו אברהם בן 
יעקב, והוא כותב על יהודי העיר בצרה 

מי שמספר  ]23[בדף שבעיראק. הוא מביא 
העשירים שהם רבים, כולם לבושים העשירים שהם רבים, כולם לבושים העשירים שהם רבים, כולם לבושים העשירים שהם רבים, כולם לבושים עליהם כך, 

פחות מבינוני, ועד עניות פחות מבינוני, ועד עניות פחות מבינוני, ועד עניות פחות מבינוני, ועד עניות     יפה. העניים הם ממצביפה. העניים הם ממצביפה. העניים הם ממצביפה. העניים הם ממצב
מרודה. כל הכתות האלה מגדלים זקן ופאות, מרודה. כל הכתות האלה מגדלים זקן ופאות, מרודה. כל הכתות האלה מגדלים זקן ופאות, מרודה. כל הכתות האלה מגדלים זקן ופאות, 
שמבדילים את הכת הדתית שלהם מכל שאר שמבדילים את הכת הדתית שלהם מכל שאר שמבדילים את הכת הדתית שלהם מכל שאר שמבדילים את הכת הדתית שלהם מכל שאר 

מספר זאת נוסע גוי. כל היהודים . . . . הכתותהכתותהכתותהכתות
מגדלים פאות, לא משנה האם הם עשירים או 

        שהם עניים. 
        

ככל ככל ככל ככל הוא כותב כך,  ]15אות  82[בעמ' מכן לאחר לאחר לאחר לאחר 
בבל נהגו בבל נהגו בבל נהגו בבל נהגו     יתר הקהילות, גם קהילת יהודייתר הקהילות, גם קהילת יהודייתר הקהילות, גם קהילת יהודייתר הקהילות, גם קהילת יהודי

ללבוש טלית קטן תחת בגדיהם, בהתאם ללבוש טלית קטן תחת בגדיהם, בהתאם ללבוש טלית קטן תחת בגדיהם, בהתאם ללבוש טלית קטן תחת בגדיהם, בהתאם 
לתורת האר"י, אך לא נהגו להוציא את ציציות לתורת האר"י, אך לא נהגו להוציא את ציציות לתורת האר"י, אך לא נהגו להוציא את ציציות לתורת האר"י, אך לא נהגו להוציא את ציציות 

ישנו ויכוח, לגבי     הריהטלית קטן מחוץ לבגדים. הטלית קטן מחוץ לבגדים. הטלית קטן מחוץ לבגדים. הטלית קטן מחוץ לבגדים. 
הציציות, אם בחוץ או בפנים, לא ניכנס כעת 
לנושא זה. בכל אופן, הם לא נהגו להוציא את 

במאה העשרים, עם במאה העשרים, עם במאה העשרים, עם במאה העשרים, עם ציציות הטלית קטן. 
חדירת ההשכלה החילונית לעיראק, מספר חדירת ההשכלה החילונית לעיראק, מספר חדירת ההשכלה החילונית לעיראק, מספר חדירת ההשכלה החילונית לעיראק, מספר 

הורידו לא רק לובשי הטלית קטן הלך ונתמעט. לובשי הטלית קטן הלך ונתמעט. לובשי הטלית קטן הלך ונתמעט. לובשי הטלית קטן הלך ונתמעט. 
  את הפאות, אלא גם את הטלית קטן. 

        
ְלָפִנים, כמעט ְלָפִנים, כמעט ְלָפִנים, כמעט ְלָפִנים, כמעט הוא כותב כך,  ]127[דף  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך

כל הגברים בבבל, גידלו זקן, ונזהרו לבלי כל הגברים בבבל, גידלו זקן, ונזהרו לבלי כל הגברים בבבל, גידלו זקן, ונזהרו לבלי כל הגברים בבבל, גידלו זקן, ונזהרו לבלי 
התגלח בתער, שנאמר בתורה ולא תשחית התגלח בתער, שנאמר בתורה ולא תשחית התגלח בתער, שנאמר בתורה ולא תשחית התגלח בתער, שנאמר בתורה ולא תשחית 

אחדים מהצעירים התחילו אחדים מהצעירים התחילו אחדים מהצעירים התחילו אחדים מהצעירים התחילו  .וכו'את פאת זקנך את פאת זקנך את פאת זקנך את פאת זקנך 
אי אפשר להבחין בינם ובין הערלים אי אפשר להבחין בינם ובין הערלים אי אפשר להבחין בינם ובין הערלים אי אפשר להבחין בינם ובין הערלים  לקצוץ...לקצוץ...לקצוץ...לקצוץ...

... החכמים אספו את בעלי המספרות, וציוום ... החכמים אספו את בעלי המספרות, וציוום ... החכמים אספו את בעלי המספרות, וציוום ... החכמים אספו את בעלי המספרות, וציוום 
שלא יגלחו כל גבר בתער. הם בחזיקו "קניין" שלא יגלחו כל גבר בתער. הם בחזיקו "קניין" שלא יגלחו כל גבר בתער. הם בחזיקו "קניין" שלא יגלחו כל גבר בתער. הם בחזיקו "קניין" 
שלא יגעו בזקן ובפאות, לא בתער ולא שלא יגעו בזקן ובפאות, לא בתער ולא שלא יגעו בזקן ובפאות, לא בתער ולא שלא יגעו בזקן ובפאות, לא בתער ולא 

וכן אסור היה לגדל בלורית. ואם וכן אסור היה לגדל בלורית. ואם וכן אסור היה לגדל בלורית. ואם וכן אסור היה לגדל בלורית. ואם  במספריים.במספריים.במספריים.במספריים.
ם עשו וכו'. היעברו על "קניין" זה, יחרימום יעברו על "קניין" זה, יחרימום יעברו על "קניין" זה, יחרימום יעברו על "קניין" זה, יחרימום 

הם קראו לבא־כח בית המדרש, הם קראו לבא־כח בית המדרש, הם קראו לבא־כח בית המדרש, הם קראו לבא־כח בית המדרש, תקנות. 
וביקשו להודיע לתלמידים שיגדלו פיאותיהם וביקשו להודיע לתלמידים שיגדלו פיאותיהם וביקשו להודיע לתלמידים שיגדלו פיאותיהם וביקשו להודיע לתלמידים שיגדלו פיאותיהם 

וזקניהם. ואם לאו, יוציאום מ"מדרש תלמוד וזקניהם. ואם לאו, יוציאום מ"מדרש תלמוד וזקניהם. ואם לאו, יוציאום מ"מדרש תלמוד וזקניהם. ואם לאו, יוציאום מ"מדרש תלמוד 
תורה". החכמים כתבו מכתב בנידון זה, ושלחו תורה". החכמים כתבו מכתב בנידון זה, ושלחו תורה". החכמים כתבו מכתב בנידון זה, ושלחו תורה". החכמים כתבו מכתב בנידון זה, ושלחו 

        להקריאו ביום השבת בכל בתי הכנסיות.להקריאו ביום השבת בכל בתי הכנסיות.להקריאו ביום השבת בכל בתי הכנסיות.להקריאו ביום השבת בכל בתי הכנסיות.
        

עם חדירת המודרניזציה עם חדירת המודרניזציה עם חדירת המודרניזציה עם חדירת המודרניזציה , , , , מובא כךובהמשך ובהמשך ובהמשך ובהמשך 
עד כי עד כי עד כי עד כי ום ליום, ום ליום, ום ליום, ום ליום, לעיראק, המצב הלך והשתנה מילעיראק, המצב הלך והשתנה מילעיראק, המצב הלך והשתנה מילעיראק, המצב הלך והשתנה מי

זה היה השלב  ....פאותפאותפאותפאותרק הרבנים גידלו זקן ורק הרבנים גידלו זקן ורק הרבנים גידלו זקן ורק הרבנים גידלו זקן ו
הראשון. בהתחלה כולם גידלו זקן ופאות, או 
רובם ככולם, ואח"כ רק הרבנים, ולבסוף נשאר 

  רק הזקן, אבל את הפאות הם הורידו. 
        

[הרב דורון גולד שליט"א הספר ארחות מוסר  בעלבעלבעלבעל
, כותב דברי חיזוק לתקופה קפ"ג] -דף קפ"ב 

שלנו, שבה מתנהגים לא ברוח התורה בהרבה 
מקומות. שאם האדם נמצא בסביבה לא כ"כ 
מתאימה, שבכל זאת ילך עם בגדים כמו בני 
תורה, חליפה ומגבעת, בגדים מיוחדים של בני 
הישיבות ואברכי הכוללים. כי הלבוש, מרחיק 

לא מבעיא כאשר לועגים לבן לא מבעיא כאשר לועגים לבן לא מבעיא כאשר לועגים לבן לא מבעיא כאשר לועגים לבן מן הסביבה. 
כלומר, אם רה, שצריך לחזק עצמו יותר. רה, שצריך לחזק עצמו יותר. רה, שצריך לחזק עצמו יותר. רה, שצריך לחזק עצמו יותר. תותותותו

הוא נמצא בסביבה כזאת, אשר צוחקים עליו. 
וכמו שמסופר על הגאון רבי משה לייב שניידר וכמו שמסופר על הגאון רבי משה לייב שניידר וכמו שמסופר על הגאון רבי משה לייב שניידר וכמו שמסופר על הגאון רבי משה לייב שניידר 
זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת בלונדון, שעד זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת בלונדון, שעד זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת בלונדון, שעד זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת בלונדון, שעד 
בואו לאנגליה, כרך את פאותיו מאחורי אזניו, בואו לאנגליה, כרך את פאותיו מאחורי אזניו, בואו לאנגליה, כרך את פאותיו מאחורי אזניו, בואו לאנגליה, כרך את פאותיו מאחורי אזניו, 

  כמנהג רבים. כמנהג רבים. כמנהג רבים. כמנהג רבים. 
        

הפעם, צריך לדעת, כי המנהג הזה, לשים  שובשובשובשוב
מאחורי האוזן, התחיל כיון  את הפאות

שברוסיה היה אסור לגדל פאות. מי שגידל 
פאות, לקחו אותו למשטרה, רחמנא ליצלן, 

שיעור מוצש"ק תרומה [כבר הבאתי בעבר 
ה'תשע"ב, ומוצש"ק חיי שרה ה'תשע"ד, ומוצש"ק וירא 

את ] ה'תשע"ה, ובדרשת הילולת מהרי"ץ ה'תשע"ז
עם  המקורות לכך, גזרו לו את הפאות לא

מספריים או סכין, אלא עם גרזן, רח"ל. [מרן 
שליט"א אמר בשיעור מוצש"ק ויגש ה'תשע"ז, 
שלפעמים "בטעות" היו מורידים לו גם חלק מן 
האוזן]. ומי שרצה להיסתר מעיניהם, היה נאלץ 
שלא לעבור ברחובות הראשיים, אלא ללכת 
באָרחות עקלקלות. ובסופו של דבר, הדבר 

  נשכח. 
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הם שגידלו פאות, אבל שמו אותם יש מ אמנםאמנםאמנםאמנם
מאוחרי האוזן. כך שנים על גבי שנים. א"כ, הוא 

  שם את הפאות מאחורי האוזן. 
        

לאנגליה, נזדמן לו יום אחד לאנגליה, נזדמן לו יום אחד לאנגליה, נזדמן לו יום אחד לאנגליה, נזדמן לו יום אחד  כשבאכשבאכשבאכשבאאופן,  בכלבכלבכלבכל
לנסוע באוטובוס ציבורי, וכמה אנשים מקרב לנסוע באוטובוס ציבורי, וכמה אנשים מקרב לנסוע באוטובוס ציבורי, וכמה אנשים מקרב לנסוע באוטובוס ציבורי, וכמה אנשים מקרב 

גם כאשר הנכרים לעגו למראהו, מֻגדל זקן. הנכרים לעגו למראהו, מֻגדל זקן. הנכרים לעגו למראהו, מֻגדל זקן. הנכרים לעגו למראהו, מֻגדל זקן. 
הפאות מאחורי האוזן, זה עדיין נראה לגויים, 
לאנגלים, דבר מוזר. זה הדבר שבלט יותר 

עד שהבחין בצחוקם והגיב: לועגים עד שהבחין בצחוקם והגיב: לועגים עד שהבחין בצחוקם והגיב: לועגים עד שהבחין בצחוקם והגיב: לועגים להם, הזקן. 
פה? אם כן, צריכים להתחזק. ומיד שלף את פה? אם כן, צריכים להתחזק. ומיד שלף את פה? אם כן, צריכים להתחזק. ומיד שלף את פה? אם כן, צריכים להתחזק. ומיד שלף את 
פאותיו לחוץ, ובידר את השערות. והיה מקפיד פאותיו לחוץ, ובידר את השערות. והיה מקפיד פאותיו לחוץ, ובידר את השערות. והיה מקפיד פאותיו לחוץ, ובידר את השערות. והיה מקפיד 
עד סוף ימיו לילך מעוטר בפאות ארוכות בריש עד סוף ימיו לילך מעוטר בפאות ארוכות בריש עד סוף ימיו לילך מעוטר בפאות ארוכות בריש עד סוף ימיו לילך מעוטר בפאות ארוכות בריש 

        גלי.גלי.גלי.גלי.
        

נכנס שם לשאלה, אשר דיברנו עליה א א א א הוהוהוהו
, ישנו ויכוח ]נשא ה'תשע"ז[שיעור מוצש"ק בעבר 

לגבי אדם, אשר נאלץ לגור בסביבה של 
חילונים, או שיש לו אפשרות אחרת, לגור 
בסביבה של "פשרנים", מה יותר טוב? הוא 
בעצמו, אדם חרדי. ברוך ה', הוא מגדל את בניו 

עדיף לו לגור? לתורה וליראת שמים, אבל היכן 
בסביבה שבה לכל הפחות שומרי שבת, 
ומתפללים, אבל יש להם הרבה 'חורים בכיפה', 
פה ושם, הם "ְמַותרים" על הרבה מצוות, זה לא 
מחייב אותם, או מפני שהם מזלזלים בהם, או 
מכל מיני תירוצים אחרים. או לגור, במקום של 
חילונים, רח"ל. לכאורה, בודאי שעדיף לגור 

ם של שומרי תורה ומצוות, אפילו שהם במקו
פשרנים. אבל הדבר איננו מוסכם. הסטייפלר 
זצ"ל אחז, כי עדיף לגור בין חילונים. והסיבה 
היא, כי שם בודאי שישנו ניכור, יש התרחקות. 
הילדים יודעים, אלה חילונים, אנחנו שומרי 
תורה ומצוות, אין קשר בינינו לבינם, וממילא 

ם יגורו בסביבה של שומרי אין השפעה. אבל א
תורה ומצוות, שהם מוותרים על חלק מן 
המצוות, עלול שהילדים יקבלו את ההשפעה 
הזאת, וגם הם לבסוף יתדרדרו. כך הוא אומר. 
מאידך ישנם כאלה, שאינם מסכימים לכך. 

  כמובן, הדבר מצריך שיקול דעת. 

שמעתי לאחרונה את השאלה הזאת, לגבי  אניאניאניאני
שאלה בסגנון הזה. אינני תימנים. קיבלתי 

מתכווין להרחיב כעת בנושא הזה, אולי נרחיב 
על כך בפעם אחרת. ישנם מקומות, שפתאום 
פותחים מניין תימני, בלי התרגום. שואלים 
אותי, מה כדאי? להיכן נשלח את הילד? עד 

, והלך לאיזה 8עכשיו הוא קם בבוקר בשעה 
בית כנסת ספרדי או אשכנזי. כי התימנים 

ללים מוקדם, ועם התרגום וכו'. א"כ היכן מתפ
עדיף? האם לשלוח אותו לבית כנסת תימני 
החדש, אבל בלי התרגום. אולי הדבר אינו 
כדאי, כיון שכעת הוא יתרגל שאפשר להיות 
תימני, בלי התרגום. שמא עדיף לשלוח אותו 
לספרדים, כי אז, בסדר, זהו המנהג שלהם. זהו 

לכאורה, זאת אותו השיקול. בסגנון הזה. 
שאלה קשה. כי מצד שני, הוא עלול לבסוף 

  להפסיד את הכל.
        

מובא  [חלק ו' סימן קמ"ט]משנה הלכות  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
    שששש""""במבמבמבמ    ,,,,זזזז""""קטקטקטקט    בסיבסיבסיבסי    דדדד""""חחחח    רורורורוספספספספבבבב    שהעירשהעירשהעירשהעיר    מהמהמהמהכך, 
    כלומרכלומרכלומרכלומר    ,,,,לארכןלארכןלארכןלארכן    הראשהראשהראשהראש    לפאותלפאותלפאותלפאות    שיעורשיעורשיעורשיעור    דאיןדאיןדאיןדאין

    צריךצריךצריךצריך    איןאיןאיןאין    מהלחימהלחימהלחימהלחי    למטהלמטהלמטהלמטה    שהניחשהניחשהניחשהניח    מימימימי    דאפילודאפילודאפילודאפילו
    שובהשובהשובהשובהתתתתי י י י בדרכבדרכבדרכבדרכ    לעייןלעייןלעייןלעיין    צייןצייןצייןציין    אונואונואונואונוגגגגבוד בוד בוד בוד וכוכוכוכ    ,,,,לחתכןלחתכןלחתכןלחתכן

    קקקק""""הגההגההגההגה    שששש""""למלמלמלמ    דכוונתודכוונתודכוונתודכוונתו    ופשוטופשוטופשוטופשוט    ,,,,אאאא""""קפקפקפקפ    ''''סיסיסיסי
    ממדתממדתממדתממדת    הםהםהםהם    הראשהראשהראשהראש    דפאותדפאותדפאותדפאות    הההה""""זצלהזצלהזצלהזצלה    משינעוועמשינעוועמשינעוועמשינעווע

    מתחתמתחתמתחתמתחת    היינוהיינוהיינוהיינו    ,,,,מכשיעורמכשיעורמכשיעורמכשיעור    יותריותריותריותר    לחתכןלחתכןלחתכןלחתכן    וישוישוישויש    הדיןהדיןהדיןהדין
    לילילילי    צייןצייןצייןציין    וכברוכברוכברוכבר    ,,,,הקדושהקדושהקדושהקדוש    יייי""""הארהארהארהאר    שעשהשעשהשעשהשעשה    וכמווכמווכמווכמו    ,,,,הלחיהלחיהלחיהלחי
הוא     ....לללל""""הנהנהנהנ    תתתת""""הדרכהדרכהדרכהדרכ    מדברימדברימדברימדברי    מהתלמידיםמהתלמידיםמהתלמידיםמהתלמידים    אחדאחדאחדאחד

מביא, שיש מי שאומר, שעדיף שהפאות לא 
יהיו ארוכות. כך הוא מביא בשם האדמו"ר 
משינווא, שפאות הראש זה מדת הדין, לכן אם 
זה יותר מן השיעור מתחת ללחי, צריך לחתוך 

  אותם וכו'. 
        

דן בנושא הזה, וכותב שהדבר אינו נכון.  הואהואהואהוא
    והבאתיוהבאתיוהבאתיוהבאתי    ,,,,ענינאענינאענינאענינא    בהאבהאבהאבהא    קצתקצתקצתקצת    הארכתיהארכתיהארכתיהארכתי    ואניואניואניואניוז"ל, 
    שיעורשיעורשיעורשיעור    ליתןליתןליתןליתן    מהפוסקיםמהפוסקיםמהפוסקיםמהפוסקים    אחדאחדאחדאחד    בשוםבשוםבשוםבשום    מצינומצינומצינומצינו    דלאדלאדלאדלא

    לארכןלארכןלארכןלארכן    אבלאבלאבלאבל    ,,,,שיעורשיעורשיעורשיעור    נתנונתנונתנונתנו    לקטנןלקטנןלקטנןלקטנן    אלאאלאאלאאלא    לארכן,לארכן,לארכן,לארכן,
במקום אחר הוא     ....שיעורשיעורשיעורשיעור    שוםשוםשוםשום    בזהבזהבזהבזה    מצינומצינומצינומצינו    לאלאלאלא

מביא, כי גם אצלם נהגו כך, והוא מביא כי גם 
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 פאותלו דאצל התימנים הדבר כן. דהיינו, שגי
        ארוכות. 

        
למה למה למה למה ששששל ל ל ל ששששם ם ם ם וביוביוביובימה שהוא מביא כעת,  ומענייןומענייןומענייןומעניין

    חכמיחכמיחכמיחכמי    בשםבשםבשםבשם    העידהעידהעידהעיד    חחחח""""יייי    סיסיסיסי    בבבב""""פיפיפיפי    יבמותיבמותיבמותיבמות    מס'מס'מס'מס'
    ראשראשראשראש    לאלאלאלא    ,,,,עיקרעיקרעיקרעיקר    כלכלכלכל    לגלחלגלחלגלחלגלח    שלאשלאשלאשלא    שנמנעושנמנעושנמנעושנמנעו    ,,,,אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז

    ,,,,רפואהרפואהרפואהרפואה    לשםלשםלשםלשם    שהואשהואשהואשהוא    ,,,,עורףעורףעורףעורף    מולמולמולמול    רקרקרקרק    ....זקןזקןזקןזקן    ולאולאולאולא
דהיינו, מה שמול העורף, הם גילחו, ואת     ....מותרמותרמותרמותר

הפאות הם כמובן השאירו. כך אומר 
   המהרש"ל, כבר בזמנו. 

        
יחוּ מביא מדרש איכה, לגבי הפסוק  הואהואהואהוא יחוּ ָיׂשִ יחוּ ָיׂשִ יחוּ ָיׂשִ     ִביִביִביִבי    ָיׂשִ

ֵבי ֵבייֹׁשְ ֵבייֹׁשְ ֵבייֹׁשְ ַער    יֹׁשְ ַערׁשָ ַערׁשָ ַערׁשָ ָכר     ׁשֹוֵתיׁשֹוֵתיׁשֹוֵתיׁשֹוֵתי    ּוְנִגינֹותּוְנִגינֹותּוְנִגינֹותּוְנִגינֹות    ׁשָ ָכר ׁשֵ ָכר ׁשֵ ָכר ׁשֵ , , , , ]ג"י ,ט"ס תהלים[ׁשֵ
שהיו צוחקים על היהודים, שהיו מגלחים את 
ראשם. מכאן רואים, כי עם ישראל היו 
מגלחים. יש שם סיפור ארוך, מי שרוצה יכול 
לעיין ולראות את כל העניין הזה. אם נדבר על 

  כך כעת, זה יקח לנו זמן, ונפסיד את העיקר. 
        

סוק הוא בספר ישעיה, לא מהקהל: הפ שאלהשאלהשאלהשאלה
  באיכה.
מרן שליט"א: נכון. אתה צודק. הדבר  תשובתתשובתתשובתתשובת

רק מובא במדרש איכה. אבל הפסוק הוא בספר 
תהלים. במגילת איכה ישנו פסוק אחר, דומה 

םקצת,  ְבּתָ םׁשִ ְבּתָ םׁשִ ְבּתָ םׁשִ ְבּתָ יָטה    ְוִקיָמָתםְוִקיָמָתםְוִקיָמָתםְוִקיָמָתם    ׁשִ יָטהַהּבִ יָטהַהּבִ יָטהַהּבִ יָנָתם     ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ַהּבִ יָנָתם ַמְנּגִ יָנָתם ַמְנּגִ יָנָתם ַמְנּגִ ַמְנּגִ
        ....]ג"ס ',ג איכה[
        

    ציינתיציינתיציינתיציינתי    אשראשראשראשר    בשניםבשניםבשניםבשנים    רבותרבותרבותרבות    זהזהזהזה    כך, כותבהוא הוא הוא הוא 
    בפתיחהבפתיחהבפתיחהבפתיחה[[[[    רבתירבתירבתירבתי    איכהאיכהאיכהאיכה    המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    בגליוןבגליוןבגליוןבגליון    לעצמילעצמילעצמילעצמי

    ',',',',שערשערשערשער    יושבייושבייושבייושבי    ביביביבי    ישיחוישיחוישיחוישיחו''''    ,,,,פתחפתחפתחפתח    הוהוהוהואבאבאבאב    רבירבירבירבי    ],],],],זזזז""""פיפיפיפי
    תרטיאותתרטיאותתרטיאותתרטיאות    בבתיבבתיבבתיבבתי    יושביןיושביןיושביןיושבין    שהןשהןשהןשהן    ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם    אומותאומותאומותאומות    אלואלואלואלו

    מאחרמאחרמאחרמאחר    ',',',',שכרשכרשכרשכר    שותישותישותישותי    ונגינותונגינותונגינותונגינות''''    ....קרקסיאותקרקסיאותקרקסיאותקרקסיאות    ובבתיובבתיובבתיובבתי
    יושביןיושביןיושביןיושבין    הןהןהןהן    ,,,,ומשתכריןומשתכריןומשתכריןומשתכרין    ושותיןושותיןושותיןושותין    ואוכליואוכליואוכליואוכלי    יושביןיושביןיושביןיושבין    שהןשהןשהןשהן

    דלאדלאדלאדלא    בגיןבגיןבגיןבגין    ,,,,ואומריםואומריםואומריםואומרים    ביביביבי    ומלעיגיםומלעיגיםומלעיגיםומלעיגים    ,,,,ביביביבי    ומשיחיןומשיחיןומשיחיןומשיחין
    אתאתאתאת    ןןןןומכניסיומכניסיומכניסיומכניסי    ',',',',וכווכווכווכו    כיהודאיכיהודאיכיהודאיכיהודאי    לחיובילחיובילחיובילחיובי    נצרוךנצרוךנצרוךנצרוך

    והןוהןוהןוהן    ,,,,מגולחמגולחמגולחמגולח    וראשווראשווראשווראשו    שלהםשלהםשלהםשלהם    לתיטרוןלתיטרוןלתיטרוןלתיטרון    המתיםהמתיםהמתיםהמתים
    ????מגולחמגולחמגולחמגולח    זהזהזהזה    שלשלשלשל    ראשוראשוראשוראשו    מהמהמהמה    עלעלעלעל    ,,,,לאלולאלולאלולאלו    אלואלואלואלו    אומריםאומריםאומריםאומרים

    ....הןהןהןהן    שבתותשבתותשבתותשבתות    שומרישומרישומרישומרי    ,,,,הללוהללוהללוהללו    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים    ,,,,אומראומראומראומר    והואוהואוהואוהוא
    אוכליןאוכליןאוכליןאוכלין    ,,,,השבתהשבתהשבתהשבת    ימותימותימותימות    כלכלכלכל    יגעיןיגעיןיגעיןיגעין    שהןשהןשהןשהן    מהמהמהמה    וכלוכלוכלוכל

    שובריןשובריןשובריןשוברין    והןוהןוהןוהן    ,,,,בהןבהןבהןבהן    לבשללבשללבשללבשל    עציםעציםעציםעצים    להםלהםלהםלהם    ואיןואיןואיןואין    ....בשבתבשבתבשבתבשבת
    בארץ,בארץ,בארץ,בארץ,    ישניםישניםישניםישנים    והםוהםוהםוהם    ....בהםבהםבהםבהם    ומבשליןומבשליןומבשליןומבשלין    מטותיהןמטותיהןמטותיהןמטותיהן

    השמןהשמןהשמןהשמן    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך    ,,,,בשמןבשמןבשמןבשמן    וסכיןוסכיןוסכיןוסכין    ,,,,בעפרבעפרבעפרבעפר    ומתעפריםומתעפריםומתעפריםומתעפרים
    ,,,,בעפרבעפרבעפרבעפר    ומעפריןומעפריןומעפריןומעפרין    ,,,,כהונהכהונהכהונהכהונה    המתנותהמתנותהמתנותהמתנות    רשרשרשרשופיופיופיופי    ....ביוקרביוקרביוקרביוקר
    ....יהודייהודייהודייהודי    הואהואהואהוא    ,,,,זהזהזהזה    מומםמומםמומםמומם    ובעלובעלובעלובעל    ....יוצאיוצאיוצאיוצא    שערןשערןשערןשערן    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך

    זהזהזהזה    ',',',',שמןשמןשמןשמן    וסכיןוסכיןוסכיןוסכין''''    ....קרחקרחקרחקרח    וראשווראשווראשווראשו    שערושערושערושערו    יצאיצאיצאיצא    ,,,,ולפיכךולפיכךולפיכךולפיכך
    השמןהשמןהשמןהשמן    לפיכךלפיכךלפיכךלפיכך    רש,רש,רש,רש,פיפיפיפי    נוףנוףנוףנוף    והיפהוהיפהוהיפהוהיפה    ....אחראחראחראחר    ליצנותליצנותליצנותליצנות
    ירושו,ירושו,ירושו,ירושו,פפפפכי כי כי כי והוהוהוה    ....הליצנותהליצנותהליצנותהליצנות    מאותומאותומאותומאותו    דהואדהואדהואדהוא    ,,,,ביוקרביוקרביוקרביוקר

    הוצרךהוצרךהוצרךהוצרך    ,,,,ראשוראשוראשוראשו    אתאתאתאת    לסוךלסוךלסוךלסוך    שמןשמןשמןשמן    לולולולו    שאיןשאיןשאיןשאין    יייי""""שעשעשעשע
    שאינושאינושאינושאינו    יייי""""עעעע    בראשובראשובראשובראשו    חטטיןחטטיןחטטיןחטטין    יעשהיעשהיעשהיעשה    שלאשלאשלאשלא    ,,,,להתגלחלהתגלחלהתגלחלהתגלח

הוא מביא פירוש, כיון שצריך . . . . שששש""""עעעע    בשמןבשמןבשמןבשמן    סךסךסךסך
לסוך בשמן את הראש, אז עדיף לא להתגלח, 
בכדי לחסוך את השמן. או שבלי זה, כדי שלא 

        יהיו חטטים בראשו, אז הוא צריך להתגלח.
        

    מגולחימגולחימגולחימגולחי    ישראלישראלישראלישראל    דכלדכלדכלדכל    ,,,,לתרווייהולתרווייהולתרווייהולתרווייהו    מיהומיהומיהומיהו    מבוארמבוארמבוארמבואר
    מגולחימגולחימגולחימגולחי    הםהםהםהם    למהלמהלמהלמה    ,,,,ליצנותליצנותליצנותליצנות    עשועשועשועשו    ולכןולכןולכןולכן    ....היוהיוהיוהיו    ראשראשראשראש
    הההה""""דדדד    הההה    אותאותאותאות    גגגג""""פפפפ[[[[    במדרשבמדרשבמדרשבמדרש    שםשםשםשם    עודעודעודעוד    ככככ""""וכוכוכוכ    ????ראשראשראשראש
    אתאתאתאת    ומכניסיןומכניסיןומכניסיןומכניסין    דברדברדברדבר    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    ,,,,בכליותיבכליותיבכליותיבכליותי    הביאהביאהביאהביא

    דבנידבנידבנידבני    ,,,,המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    מדברימדברימדברימדברי    מיהומיהומיהומיהו    ומבוארומבוארומבוארומבואר    המומום].המומום].המומום].המומום].
    אנואנואנואנו    בלנובלנובלנובלנויייישקשקשקשק    וכמווכמווכמווכמו    ....הואהואהואהוא    מגולחמגולחמגולחמגולח    ראשםראשםראשםראשם    אדם,אדם,אדם,אדם,

    ,,,,ראשראשראשראש    במגולחיבמגולחיבמגולחיבמגולחי    ,,,,אבותינואבותינואבותינואבותינו    ואבותואבותואבותואבות    מאבותינומאבותינומאבותינומאבותינו
    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,הפאותהפאותהפאותהפאות    קצצוקצצוקצצוקצצו    לאלאלאלא    וגםוגםוגםוגם    ....פאותפאותפאותפאות    והניחווהניחווהניחווהניחו
    נכדינכדינכדינכדי    אפילואפילואפילואפילו    דראיתידראיתידראיתידראיתי    לילילילי    וכמדומהוכמדומהוכמדומהוכמדומה    ....הלחיהלחיהלחיהלחי    לאחרלאחרלאחרלאחר
    מתחתמתחתמתחתמתחת    פאותיהםפאותיהםפאותיהםפאותיהם    חתכוחתכוחתכוחתכו    שלאשלאשלאשלא    ,,,,משיניאוועמשיניאוועמשיניאוועמשיניאווע    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון
    ומיהוומיהוומיהוומיהו    ארכם.ארכם.ארכם.ארכם.    כלכלכלכל    לגדללגדללגדללגדל    הניחםהניחםהניחםהניחם    אלאאלאאלאאלא    ,,,,ללחיללחיללחיללחי

    לומרלומרלומרלומר    וווו""""חחחח    עליועליועליועליו    איןאיןאיןאין    ודאיודאיודאיודאי    ,,,,שחותךשחותךשחותךשחותך    דמידמידמידמי    ,,,,ממממ""""קקקקנפנפנפנפ
            ....כדיןכדיןכדיןכדין    שעושהשעושהשעושהשעושה    כלכלכלכל    ,,,,ןןןןעברייעברייעברייעבריי    שהואשהואשהואשהוא

        
, שאין ראיה במדרש לגבי הפאות, כי מובןמובןמובןמובן

במדרש המדובר לגבי הגילוח, לא כתוב כמה 
גילחו. אבל הוא בא להוציא מדברי מהרש"ל 
בים של שלמה, שמשמע מדבריו שחכמי 
אשכנז היו נוהגים שלא לגלח את הראש ולא 
את הזקן רק ממש ממול העורף. הוא אומר, 
לא, אתה רואה כאן מהמדרש, שהם אכן היו 

לחים, כפי שמקובל אצלינו, שמגלחים את מגו
כל הראש, ומשאירים רק את שיער הצדעיים. 
אינני יודע, מתי נשתנה מנהגם של חכמי 
אשכנז, אבל עכ"פ מהמדרש רואים, כפי שהיה 
מקובל ביתר תפוצות ישראל מדור לדור. וגם 

  אצלינו התימנים, הדבר היה כך.



  ה'תשע"ז ב'שכ"ח ואתחנןמוצש"ק 

9  

סיפור, המובא בספר ועידת אשרנו,  ישנוישנוישנוישנו
[דף צאת קהל יראים חוג חתם סופר ב"ב בהו
. הבאתי כבר את הסיפור הזה, בדרשת מ"ב]

  חול המועד פסח, אבל כדאי להזכיר זאת. 
        

בערך לפני תשעים שנה, הלך בערך לפני תשעים שנה, הלך בערך לפני תשעים שנה, הלך בערך לפני תשעים שנה, הלך שם כך,  כתובכתובכתובכתוב
ילד בגיל ארבע בחוצות תל אביב, כששתי ילד בגיל ארבע בחוצות תל אביב, כששתי ילד בגיל ארבע בחוצות תל אביב, כששתי ילד בגיל ארבע בחוצות תל אביב, כששתי 
פאותיו מסתלסלות על פניו. כנגדו, צעד אחד פאותיו מסתלסלות על פניו. כנגדו, צעד אחד פאותיו מסתלסלות על פניו. כנגדו, צעד אחד פאותיו מסתלסלות על פניו. כנגדו, צעד אחד 

ר את לא הייתי רוצה להזכימאבות הציונים, מאבות הציונים, מאבות הציונים, מאבות הציונים, 
שמו, אבל בכל זאת אזכיר אותו, בהמשך 
תבינו למה. זהו מישהו מפורסם, שבכל 
המקומות הגדולים בערים בארץ ישראל, 
לרחובות הראשיים נותנים את שמו, 
ז'בוטינסקי, כיון שהוא אחד מן הגדולים של 
מפלגה מסויימת. אבי אבות הטומאה. כמובן, 
גם המפלגה השנייה, פחות או יותר, שניהם 

רק שיש להם ויכוחים, לגבי דברים  רשעים.
  אחרים. 

        
ניגש אל הילד, ניגש אל הילד, ניגש אל הילד, ניגש אל הילד, , האיש הזה, ז'בוטינסקי, בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור

הפריע לו, הוא לא היה  ,,,,פאות בידופאות בידופאות בידופאות בידואת האת האת האת ה    ותפסותפסותפסותפס
יכול לראות ילד עם פאות, מרוב טומאתו לא 

, , , , מילא, בדור הבאמילא, בדור הבאמילא, בדור הבאמילא, בדור הבא    והפטיר:והפטיר:והפטיר:והפטיר:יכל לסבול זאת, 
בכך הוא ניחם את  אלה.אלה.אלה.אלה.כבר לא יראו דברים ככבר לא יראו דברים ככבר לא יראו דברים ככבר לא יראו דברים כ

עצמו. מסכן. ראה ילד עם פאות, מפריע לו, 
אמר, טוב, בסדר, עוד דור אחד יהיו כאלה 
ילדים עם הפאות. אנחנו מדברים, על לפני 

        תשעים שנה. 
        

כולם מכירים כולם מכירים כולם מכירים כולם מכירים  איך קראו לילד? שמואל הומינר.איך קראו לילד? שמואל הומינר.איך קראו לילד? שמואל הומינר.איך קראו לילד? שמואל הומינר.
אותו, כאחד מעובדי השי"ת שבדור, הלא הוא אותו, כאחד מעובדי השי"ת שבדור, הלא הוא אותו, כאחד מעובדי השי"ת שבדור, הלא הוא אותו, כאחד מעובדי השי"ת שבדור, הלא הוא 

ם מכירים ם מכירים ם מכירים ם מכירים הצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל, כולהצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל, כולהצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל, כולהצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל, כול
  את ספריו בענייני עבודת ה'. את ספריו בענייני עבודת ה'. את ספריו בענייני עבודת ה'. את ספריו בענייני עבודת ה'. 

        
הספר חפץ חיים, ישנו קיצור הלכות לשון  בסוףבסוףבסוףבסוף

הרע, שהוא כתב. יש לו גם ספר בשם עבד 
המלך, וכן עולת תמיד, ועוד הרבה ספרים 
המלאים תורה ויראת שמים. הוא מפורסם, 
לגבי השאלה, כמה ברכות יברכו כאשר יבוא 

', 'שהחיינו', המשיח? 'שנתן מכבודו ליראיו
ואולי ישנם עוד ברכות. הוא עשה חשבון, כי 

אולי צריך כמה ברכות. בכדי להתכונן, לדעת 
מה לברך. השאלה הזאת, באה ממנו. אהה, 
הדבר מראה איזו צידקות, כמה שאצלו הדבר 

  היה מוחשי. 
        

כל פעם שהיה הרב שמואל הומינר עורך כל פעם שהיה הרב שמואל הומינר עורך כל פעם שהיה הרב שמואל הומינר עורך כל פעם שהיה הרב שמואל הומינר עורך 
[אמרתי 'ַחאַלֵקה' כפי חאלקה לבניו ונכדיו חאלקה לבניו ונכדיו חאלקה לבניו ונכדיו חאלקה לבניו ונכדיו 

האשכנזים אומרים, או 'ַכאלקה'. אבל ש
, , , , ], זה המקור בערבית'אצלינו אומרים, 'ְחַלאֵקהּ 

לדורות הבאים, היה מספר סיפור זה אשר אירע לדורות הבאים, היה מספר סיפור זה אשר אירע לדורות הבאים, היה מספר סיפור זה אשר אירע לדורות הבאים, היה מספר סיפור זה אשר אירע 
הוא היה מספר לבניו ולנכדיו את לו בילדותו. לו בילדותו. לו בילדותו. לו בילדותו. 

לאחרונה לאחרונה לאחרונה לאחרונה הסיפור הזה, אתם יודעים מה שהיה? 
שמעתי שמספרים עליו, שבכל פעם שהיה שמעתי שמספרים עליו, שבכל פעם שהיה שמעתי שמספרים עליו, שבכל פעם שהיה שמעתי שמספרים עליו, שבכל פעם שהיה 

היה שש ושמח עד היה שש ושמח עד היה שש ושמח עד היה שש ושמח עד רואה שעושים חלאקה, רואה שעושים חלאקה, רואה שעושים חלאקה, רואה שעושים חלאקה, 
למאד. מסתמא זה קשור עם הסיפור האישי למאד. מסתמא זה קשור עם הסיפור האישי למאד. מסתמא זה קשור עם הסיפור האישי למאד. מסתמא זה קשור עם הסיפור האישי 

היה מספר, אהה, ברוך ה', זכיתי לבנים שלו. שלו. שלו. שלו. 
ולנכדים. ומה שזבוטיסקי הזה אמר, לא 
נתקיים. הנה במציאות עוד כמה דורות 

  ממשיכים לגדל את הילדים עם הפאות. 
        

מספר אותו רב, אשר כותב את הסיפור  כעתכעתכעתכעת
לטורונטו, היה זה לטורונטו, היה זה לטורונטו, היה זה לטורונטו, היה זה     כשנתחייבתי גלותכשנתחייבתי גלותכשנתחייבתי גלותכשנתחייבתי גלותהזה, כך, 

בליל ל"ג בעומר, וסיפרתי את הסיפור הנזכר בליל ל"ג בעומר, וסיפרתי את הסיפור הנזכר בליל ל"ג בעומר, וסיפרתי את הסיפור הנזכר בליל ל"ג בעומר, וסיפרתי את הסיפור הנזכר 
הוא היה בטורונטו, זה בארץ קנדה, לעיל. לעיל. לעיל. לעיל. 

אחד מתושבי אחד מתושבי אחד מתושבי אחד מתושבי     ניגש אליניגש אליניגש אליניגש אליוסיפר את הסיפור הזה. 
יש בטורונטו ישיבה מיוחדת יש בטורונטו ישיבה מיוחדת יש בטורונטו ישיבה מיוחדת יש בטורונטו ישיבה מיוחדת שששש    ,,,,, ומספר, ומספר, ומספר, ומספרהמקוםהמקוםהמקוםהמקום

שמענו שקוראים לה ישיבת לכבדי שמיעה, לכבדי שמיעה, לכבדי שמיעה, לכבדי שמיעה, 
מגיעים שם ללמוד תורה מכל מגיעים שם ללמוד תורה מכל מגיעים שם ללמוד תורה מכל מגיעים שם ללמוד תורה מכל "נפש רוח", "נפש רוח", "נפש רוח", "נפש רוח", 

ו תלמיד, ו תלמיד, ו תלמיד, ו תלמיד, מארץ ישראל יש לנמארץ ישראל יש לנמארץ ישראל יש לנמארץ ישראל יש לנהנה הנה הנה הנה ווווהעולם, העולם, העולם, העולם, 
וא נין ונכד של וא נין ונכד של וא נין ונכד של וא נין ונכד של ההההבוטינסקי, שבוטינסקי, שבוטינסקי, שבוטינסקי, ש''''שקוראים לו זשקוראים לו זשקוראים לו זשקוראים לו ז

ו ו ו ו לא נתקיים חזונלא נתקיים חזונלא נתקיים חזונלא נתקיים חזונלא רק שלא רק שלא רק שלא רק שבוטינסקי. בוטינסקי. בוטינסקי. בוטינסקי. ''''אותו זאותו זאותו זאותו ז
אשר אשר אשר אשר     ',',',',שמואל הומינרשמואל הומינרשמואל הומינרשמואל הומינרבאותו ילד רך בשנים 'באותו ילד רך בשנים 'באותו ילד רך בשנים 'באותו ילד רך בשנים '

ב"ה יש לו דורות לתפארת כרם בית ישראל, ב"ה יש לו דורות לתפארת כרם בית ישראל, ב"ה יש לו דורות לתפארת כרם בית ישראל, ב"ה יש לו דורות לתפארת כרם בית ישראל, 
מעוטרים בזקן ופאות, אלא גם לנכדים של מעוטרים בזקן ופאות, אלא גם לנכדים של מעוטרים בזקן ופאות, אלא גם לנכדים של מעוטרים בזקן ופאות, אלא גם לנכדים של 

קדושה קדושה קדושה קדושה ז'בוטינסקי יש פאות, ולומדים תורה בז'בוטינסקי יש פאות, ולומדים תורה בז'בוטינסקי יש פאות, ולומדים תורה בז'בוטינסקי יש פאות, ולומדים תורה ב
        ובטהרה.ובטהרה.ובטהרה.ובטהרה.

        
אמרתי מקודם, כי מותר ואפשר להזכיר לכן לכן לכן לכן 

את שמו, כיון שברוך ה', סוף סוף לא ידח ממנו 
  נדח. 
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, ]בע" ג"קל[דף אומרת במס' בבא בתרא  הגמראהגמראהגמראהגמרא
שאם יש לאדם כמה בנים, ואחד מהם הוא בן 

    לאלאלאלאלא טוב, לא להעביר ממנו את הירושה. 
    בישאבישאבישאבישא    מבראמבראמבראמברא    ואפילוואפילוואפילוואפילו    ,,,,אחסנתאאחסנתאאחסנתאאחסנתא    עבוריעבוריעבוריעבורי    ביביביבי    תיהויתיהויתיהויתיהוי
    זרעאזרעאזרעאזרעא    מיניהמיניהמיניהמיניה    נפקאנפקאנפקאנפקא    דלמאדלמאדלמאדלמא. למה? טבאטבאטבאטבא    לבראלבראלבראלברא

דהיינו, אי אפשר לדעת מה יהיה. נכון . . . . מעליאמעליאמעליאמעליא
שהוא בעצמו לא בסדר, אבל הצאצאים שלו 
  יהיו בסדר, לכן תשאיר לו את חלקו בירושה. 

        
שאמרתי, חשוב מאד לחזק את עניין גידול  כפיכפיכפיכפי

הפאות. לצערינו, אינני יודע, ישנם כאלה אשר 
ואם המדובר לגבי נשתבשו בדעותיהם. 

תלמודי תורה, או בישיבות הקד', אפשר אולי 
קצת להבין, שיש להם איזה שיקול מסויים, לא 
לקבל תלמידים כאלה. אבל לפי מה שאני 
שומע, ישנו למשל גם אברך אשר בא ללמוד 
באיזה כולל, סיפר לי הוא בעצמו, כשהגיע 
לביתר עילית, ואומרים לו, לא, יש לך פאות. 

לא מתקבל. מה זה קשור? זה כבר לא לכן אתה 
בחורים, אלא אברכים. א"כ זה לא בגלל 

  הבעיא החברתית.
        

לי עוד אברך אחד, כאן בבני ברק,  סיפרסיפרסיפרסיפר
שהתחיל לגדל פאות לאחר חתונתו, ופגש 
אותו אחד מהרבנים שלו בישיבה לשעבר, 
ובפרהסיא הלבין את פניו ברבים ואמר לו, מה 

  זה? 
        

זאת עבירה. מה זה שאתה מגדל פאות?  כביכולכביכולכביכולכביכול
  רחמנא ליצלן. 

        
מראה, שזה מפריע להם בנשמה.  הדברהדברהדברהדבר

לפענ"ד, נכנסה בהם טומאה. חושבני, כי 
הפאות הנכריות, נלחמות כנגד הפאות 
היהודיות. מי שאצלו במשפחה או בבית שלו 
יש לאשתו את הפיאה הנכרית, הוא לא יכול 

ר ומשבש לסבול את הפיאה היהודית. זה מערע
אצלו, את כל המושגים. אפילו שהתירוץ כי זה 
לא "ליטאי", אלא "חסידי". זאת שנאה עמוקה 
ונסתרת. ואת הפיאות הנוכריות, להיפך, 

  אוהבים. אוי ואבוי. 

שאנו אומרים, בכל תפוצות ישראל בעבר,  כפיכפיכפיכפי
כולל הספרדים והאשכנזים, בכל הארצות 

גרת גידלו פאות. אז אם ישנה היום בעיא במס
הישיבות בנושא הפאות, א"כ אדרבה, שכולם 
יתקנו זאת, שיחזירו עטרה לישנה, ושיגדלו את 
הפאות. ובכל אופן, חושבני שצריך לעודד את 
הנושא הזה. אם רואים ילד או בחור עם פאות, 
צריך לעודד אותו ולשמחו. כיון שבטח מן הצד 
השני, הוא שומע דברי לעג וקלס. לכן, שמצד 

ת העידוד. ואדרבה, לעודד גם את שני יראה א
אלה שלא מגדלים, לחזק אותם כמה שאפשר, 
שנזכה שעם ישראל ישוב לשרשים, כפי שהיה 
בעבר, שכולם גידלו פאות. שלא יהיה, לא 

  נעים וכו'.
        

מהקהל: ישנה תשובה של מארי עמרם  שאלהשאלהשאלהשאלה
קורח זצ"ל, בספר סערת תימן, הוא כותב כי 

  בעבר לא נהגו כך.
ליט"א: זאת טעות גמורה מרן ש תשובתתשובתתשובתתשובת

וחמורה. כפי שהשבתי עליו כבר בס"ד בעיני 
יצחק על שלחן ערוך המקוצר בסוף חלק רביעי 
סימן קמ"ט אות כ' דף תנ"ג תנ"ד. תראה שם, 

  שאין בדברים ממש.
        

  נוספת מהקהל: הוא בדה זאת מליבו? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: לא ממש בדה, אבל  תשובתתשובתתשובתתשובת

ְכלית של ו. אין לו לכך שיער זאת. המצאה ׂשִ
שום הוכחה של ממש. תעיין בדברינו שם, 

  ואח"כ כבר לא יהיו לך שאלות. 
  

  
    מאירמאירמאירמאיר    הרבהרבהרבהרב    דברידברידברידברי    לגבילגבילגבילגבי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    בירוריבירוריבירוריבירורי    התחלתהתחלתהתחלתהתחלת

    בימיבימיבימיבימי    שיצאושיצאושיצאושיצאו" " " " נאמןנאמןנאמןנאמן    ביתביתביתבית""""    בעלוניבעלוניבעלוניבעלוני    שפורסמושפורסמושפורסמושפורסמו    כפיכפיכפיכפי    מאזוזמאזוזמאזוזמאזוז
    מסורתמסורתמסורתמסורת    עלעלעלעל    משונותמשונותמשונותמשונות    ותמיהותותמיהותותמיהותותמיהות    השגותהשגותהשגותהשגות    ובהםובהםובהםובהם    המצריםהמצריםהמצריםהמצרים    ביןביןביןבין

            ....אאאא""""יעיעיעיע    תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    יהדותיהדותיהדותיהדות    ומנהגיומנהגיומנהגיומנהגי
האחרונים, בימי בין המצרים, החל  בשבועותבשבועותבשבועותבשבועות

מפרשת פינחס ה'תשע"ז, התחילו להתפרסם 
בעלוני 'בית נאמן', כל מיני השגות ותמיהות 
משונות על מסורת יהדות תימן. רבים ביקשו 
ממני, להתייחס לכך. וטרחו להביא לי את 

  העלונים הללו. 
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    ַמֲעֵנהַמֲעֵנהַמֲעֵנהַמֲעֵנה    ּוֵמְי"יָ ּוֵמְי"יָ ּוֵמְי"יָ ּוֵמְי"יָ     ֵלבֵלבֵלבֵלב    ַמַעְרֵכיַמַעְרֵכיַמַעְרֵכיַמַעְרֵכי    ְלָאָדםְלָאָדםְלָאָדםְלָאָדםואומר,  אקדיםאקדיםאקדיםאקדים
ישנם כעשרה עניינים, . . . . ]'א ,ז"ט משלי[ָלׁשֹון ָלׁשֹון ָלׁשֹון ָלׁשֹון 

שברצוני לדבר עליהם, על כל ההערות של 
הרב מאזוז, שיש לו כל מיני טענות ומענות. 
ולפי עניות דעתי, לאחר שעיינתי בכל דבריו, 
בצירוף מה שאני יודע גם מן העבר, כל הדברים 
נובעים מאי הבנות או מחוסר ידיעה, או מחוסר 

ענות, תמוהות ומופרכות מעיקרם. דיוק. כל הט
כך כאשר לא יודעים את המקורות. רצוני 
בעז"ה להסביר את הדברים כהוייתם. ישנם 
דברים שארחיב בהם, וישנם דברים שאקצר 
בהם, לפי העניין, ו'על הדרך', אין בית המדרש 

  ללא חידוש. 
        

, שבסופו של דבר, גם התוניסאים יבינו, חושבניחושבניחושבניחושבני
ימנים, היא גם המסורת כי בעצם המסורת של־ת

שלהם. אם כעת הם בלי פאות, גם המרוקאים 
כעת בלי פאות, למרות שבעבר היו להם 
פאות, כמו שדיברנו, יתכן כי כאשר הם יראו 
את המקורות, לבסוף גם להם יהיו פאות. 
הלואי. לצערי, הם שכחו הרבה דברים. ישנם 

  הרבה דברים, אשר היו גם אצלם. 
        

בטלית. למרות שרואים כי , צורת העטיפה כגוןכגוןכגוןכגון
גם הם היו מתעטפים כפי שאנחנו, רואים זאת 
גם בתמונות, וכך ראיתי בספר עלי הדס, אבל 
היה להם קושיות על עצמם, והם שינו הרבה 
  דברים. אבל בסופו של דבר, נתבררה האמת. 

        
, בספר לחם הביכורים, היו לו טענות למשללמשללמשללמשל

ראש ומענות כנגד ביטוי ׁשּוַרק באות וא"ו שב
רמלה. כגון בפסוק,  רּוְלָאׁשֵ רּוְלָאׁשֵ רּוְלָאׁשֵ , , , , ]ד"כ ,ג"ל דברים[    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ּוְלָאׁשֵ

 ,וּ אצריך לומר והוא טען כביכול ש, וּ ואומרים 
כפי שכתוב בספרים. אבל בסופו של דבר 
נתבררה האמת. הם בעצמם נהגו כך לנכון 
מעיקרא, רק שהם שינו זאת, כיון שהיה להם 
מישהו שבא וטען עליהם טענות, והפריך את 

[עיין לחם הביכורים שער שני לתנועות דף מנהגם 
. אילו הם היו יודעים את המקורות מ"ט]

האמתיים, שישנם שרשים לדבר. אדרבה, 
הקריאה המקורית של בני בבל, זה 'וא"ו 

כמשמעה', כפי שהבאתי בספר נפלאות 
ָלק    קּוםקּוםקּוםקּוםמתורתך פרשת בלק, על הפסוק  ָלקּבָ ָלקּבָ ָלקּבָ     ּבָ

שהביטוי העיקרי הוא , , , , ]ח"י ,ג"כ במדבר[ָמע ָמע ָמע ָמע ּושְׁ ּושְׁ ּושְׁ ּושְׁ 
בני ספרד, מחמת קושי ביטויה, ששמע, רק -ווּ 

שמע. -אבל בעצם, צ"ל וו שמע.-אומרים אוּ 
לא וו ממש, אלא משהו ממוצע כזה. הם 
בעצמם קראו כך, ובסופו של דבר הם שכחו 

  זאת. 
        

עוד דברים, הכתובים בספרים שלהם,  ישנםישנםישנםישנם
בספרי הדקדוק הישנים, כגון שהחולם צריך 

, כגון במלה ְלהֹודֹות, שצ"ל כעין להתבטא
לֹהֹודות, ולא כעין ֵלהֹודות, והם שכחו זאת. 
אפילו המדקדקים שלהם. הרי כבר הרד"ק כתב 
ָוא, כפי  בספר ִמְכלֹול, את כל ביטויי הׁשְ
  שאנחנו אומרים. אבל הם שכחו את המסורת. 

        
לגבי אכילת חגבים, דהיינו ארבה, הם  כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו

יון שהיו להם כל מיני אכלו זאת בעבר, אבל כ
טענות ומענות על המסורת שלהם, לא ידעו מה 
המקורות לכך, והגיעו למסקנא שזה אסור. 
המסקנא הזאת מוטעית. כיו"ב, נדנוד הבצק 
למצות, שמועיל שלא יחמיץ, לא ידעו מאין 
יצא, ועמש"כ בזה בשע"ה סימן פ"ז הערה כ"ב, 

  ואכמ"ל.
        

בני כי נלך לאט לאט, וכפי שאמרתי, חוש אבלאבלאבלאבל
בסופו של דבר, לאחר שיתיישרו כל ההדורים, 
הם בעצם יבינו כי האמת היא איתנו, ואולי יהי 
רצון שגם הם יקבלו לפחות חלק מן הדברים, 
ובכל אופן שידעו כי אין עלינו שום פירכא ושום 
טענה, כאשר עולה בדמיונם, ושהמסורת שלנו 

  מיוסדת על אדני פז. 
  

  דר.נלך פחות או יותר, לפי הס
        

, 71[גליון מס' מתחיל בעלון פרשת פינחס  הענייןהענייןהענייןהעניין
, אקרא בהתחלה את מה כ"א תמוז התשע"ז]

שטען הרב מאזוז, אין כעת זמן להתייחס לכל 
הטענות שם, בל"נ בהמשך, רק שאלך לפי 
הסדר שלו, על העניינים העיקריים נדבר 

  עכשיו, מה שנספיק.
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ראשון, הוא מדבר על הפיוט 'לך אלי  דברדברדברדבר
תשוקתי', לגבי המלה 'ופגמתי', כפי שאמרנו 

] לך־לך ומוצש"ק וישלח ה'תשע"ז[בשיעור מוצש"ק 
שבנוסח שלנו אין את המלה הזאת. לאחר מכן, 
הוא מדבר על עניין ספר תורה, פרשיות 
פתוחות וסתומות כדעת הרא"ש והרמב"ם, 

תו האם הוא מביא שם מישהו אשר שאל או
נעלמה ממנו תשובת עולת יצחק וכו'. גם לכך 
לא ניכנס כעת, זהו נושא בפני עצמו, ובעז"ה 

  בל"נ נדבר על כך בשיעור הבא. 
        

הוא מדבר, על שני דברים. בעלון זה,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
הוא מדבר על ביטוי האות גימ"ל הדגושה של־

תימנים. ובעלון שאחרי כן, הוא מדבר על עניין 
הטעמים, שכביכול התימנים קוראים את הכל 
  אותו הדבר, ושיש להם רק מפסיקים ומעמידים. 

שם עוד נושא, לגבי כתיבת האות בי"ת.  ישנוישנוישנוישנווווו
קב, זה כשר, או שלא. זהו האם אות בי"ת בלי ע

  נושא נוסף. בעז"ה נדבר גם עליו.
        

מהקהל: מרן שליט"א דיבר על כך  תגובותתגובותתגובותתגובות
  בשיעור.
מרן שליט"א: דיברתי על כך, אבל גם  תשובתתשובתתשובתתשובת

על זאת יש לו איזו טענה. הראו לו את השיעור, 
אותו הדבר  :העורך הערתוהוא ענה על כך. [

נים. לגבי פיוט לך אלי וכו', וכל שאר העניי
 –דואגים להעביר לו את חוברות "שערי יצחק" 

השיעורים השבועיים של מרן שליט"א]. מה 
שהוא כתב, זה לא נכון. אבל כפי שאמרתי 
לכם, אי אפשר לדבר על אלף דברים בבת 
אחת, אלא צריך לדבר כל נושא בפני עצמו. 
אני מעדיף שלא לדבר על הדברים "האישיים", 

לא להקדים מה אלא על הדברים הכלליים. 
שנוגע אלי, אלא מה שנוגע לעדה. יותר חשוב, 
לדבר על כך. אני לא בא ליישב את עצמי, 

  אלא ליישב את מסורת עדתינו הקדושה.
        

, ישנם כאלה החושבים, שהם צריכים לצערינולצערינולצערינולצערינו
להטיף לנו מוסר, או ללמד אותנו. לא שאלנו 
אותם איך להגיד, וכיצד להגות. כמו־כן אנחנו 

להם הערות, לא אומרים להם איזה לא מעירים 

דברים אנחנו חושבים שאצלם הם לא בסדר, 
ולּו בגלל שאולי איננו יודעים. גם אם אנחנו 
יודעים, או שאיננו יודעים, אנו לא מטיפים להם 
מוסר, ולא אומרים להם כיצד לנהוג. האם 
לאכול בשר בתשעת הימים, או שלא לאכול. 

כוסות, או לברך בליל הסדר על כל א' מד' ה
רק על הא' והג'. וכן לגבי דברים רבים. מדוע 

  הם חושבים, שהם צריכים להגיד לנו זאת? 
        

  אופן, אנחנו בס"ד נענה, לגופו של עניין. בכלבכלבכלבכל
  
  

    שלשלשלשל    הדגושההדגושההדגושההדגושה    לללל""""גימגימגימגימ    האותהאותהאותהאות    מבטאמבטאמבטאמבטא    בענייןבענייןבענייןבעניין    דבריודבריודבריודבריו    דחייתדחייתדחייתדחיית
    ....תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    בניבניבניבני

          

, אקרא את לשונו, לגבי האות גימ"ל כעתכעתכעתכעת
  הדגושה של־תימנים. 

        
. [מרן שליט"א    לילילילי    אמראמראמראמר    הואהואהואהוא כותב כך, הואהואהואהוא

    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    ,,,,תימניםתימניםתימניםתימנים־־־־שלשלשלשל    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    עלעלעלעל    גםגםגםגם    ]העורך
    שהביטוישהביטוישהביטוישהביטוי    ,,,,לולולולו    הסכמתיהסכמתיהסכמתיהסכמתי    אניאניאניאני    שפעםשפעםשפעםשפעם    ,,,,ואמרואמרואמרואמר    ....אאאא''''גגגג

    ,,,,לילילילי    הראההראההראההראה    הואהואהואהוא    כיכיכיכי. . . . להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    זהזהזהזה. . . . נכוןנכוןנכוןנכון    הזההזההזההזה
    ....מהחיךמהחיךמהחיךמהחיך    אלאאלאאלאאלא    ,,,,מהשיניםמהשיניםמהשיניםמהשינים    נובענובענובענובע    לאלאלאלא    אאאא''''שהגשהגשהגשהג

    עלעלעלעל    אישאישאישאיש    חזוןחזוןחזוןחזון    ברחובברחובברחובברחוב    פינהפינהפינהפינה    באיזובאיזובאיזובאיזו    זהזהזהזה    עלעלעלעל    דיברנודיברנודיברנודיברנו((((
    ,,,,לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    אניאניאניאני. . . . העיקרהעיקרהעיקרהעיקר    זהזהזהזה    לאלאלאלא    אבלאבלאבלאבל    ).).).).הבנקהבנקהבנקהבנק    ידידידיד

    לנולנולנולנו    שחסרותשחסרותשחסרותשחסרות    אותיותאותיותאותיותאותיות    ,,,,מביאמביאמביאמביא    גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    שרבשרבשרבשרב
    ,,,,יםיםיםים''''גגגג    האותהאותהאותהאות    אתאתאתאת    הביאהביאהביאהביא    וביניהםוביניהםוביניהםוביניהם, , , , בערביתבערביתבערביתבערבית    וישנםוישנםוישנםוישנם

    ,,,,לילילילי    תאמרתאמרתאמרתאמר    ואםואםואםואם    ....תימניםתימניםתימניםתימנים־־־־שלשלשלשל    אאאא''''גגגג    כביטויכביטויכביטויכביטוי    שזהשזהשזהשזה
    חסרחסרחסרחסר    לאלאלאלא    ככככ""""אאאא    אזאזאזאז    ,,,,אאאא''''גגגג    לללל""""גימגימגימגימ    קוראקוראקוראקורא    היההיההיההיה    שהואשהואשהואשהוא

    המסורתהמסורתהמסורתהמסורת? "? "? "? "לילילילי    ענהענהענהענה    הואהואהואהוא    מהמהמהמה. . . . בעבריתבעבריתבעבריתבעברית    זהזהזהזה    אתאתאתאת    לנולנולנולנו
    מחרמחרמחרמחר    ,,,,ככהככהככהככה    אםאםאםאם". ". ". ". גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    לרבלרבלרבלרב    קדמהקדמהקדמהקדמה    שלנושלנושלנושלנו
    לאדםלאדםלאדםלאדם    קדמהקדמהקדמהקדמה    שלנושלנושלנושלנו    שהמסורתשהמסורתשהמסורתשהמסורת    ,,,,לילילילי    תגידתגידתגידתגיד

        הוא עשה מכך ליצנות.     ............הראשוןהראשוןהראשוןהראשון
        

    מחלוקותמחלוקותמחלוקותמחלוקות    היוהיוהיוהיו    ,,,,סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    רברברברב    בימיבימיבימיבימי    וכיוכיוכיוכי? ? ? ? יתכןיתכןיתכןיתכן    זהזהזהזה    איךאיךאיךאיך
    ....בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    דברדברדברדבר    אותואותואותואותו    ביטאוביטאוביטאוביטאו    כולםכולםכולםכולם?! ?! ?! ?! במבטאיםבמבטאיםבמבטאיםבמבטאים

    בפירושובפירושובפירושובפירושו    מובאיםמובאיםמובאיםמובאים    האלההאלההאלההאלה    גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    רברברברב    ודבריודבריודבריודברי
    שפתשפתשפתשפת    בספרבספרבספרבספר    גםגםגםגם    והובאווהובאווהובאווהובאו, , , , ))))בבבב""""ממממ    בבבב""""פפפפ((((    יצירהיצירהיצירהיצירה    לספרלספרלספרלספר
. . . . ))))והלאהוהלאהוהלאהוהלאה' ' ' ' אאאא' ' ' ' עמעמעמעמ((((    לללל""""זזזז    כהןכהןכהןכהן    בנציוןבנציוןבנציוןבנציון    רבירבירבירבי    שלשלשלשל    אמתאמתאמתאמת

    מהמהמהמה    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    ,,,,עונהעונהעונהעונה    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא    ....שאמרתישאמרתישאמרתישאמרתי    מהמהמהמה    זהזהזהזה
    אתאתאתאת    ביטאביטאביטאביטא    ,,,,גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    ורבורבורבורב    ....זהזהזהזה    עלעלעלעל    לענותלענותלענותלענות

    תתתת""""בשובשובשובשו    מונקמונקמונקמונק    הרבהרבהרבהרב. . . . העולםהעולםהעולםהעולם    כלכלכלכל    כמוכמוכמוכמו    ,,,,לללל""""הגימהגימהגימהגימ
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    הביטויהביטויהביטויהביטוי    ,,,,לדעתילדעתילדעתילדעתי: : : : כתבכתבכתבכתב    ))))דדדד""""ככככ' ' ' ' סיסיסיסי    אאאא""""חחחח((((    שדךשדךשדךשדך    פאתפאתפאתפאת
. . . . גמורגמורגמורגמור    שיבוששיבוששיבוששיבוש    זהזהזהזה    ,,,,אאאא''''גגגג    זהזהזהזה    לללל""""שהגימשהגימשהגימשהגימ    תימניםתימניםתימניםתימנים־־־־שלשלשלשל
    לאלאלאלא    העולםהעולםהעולםהעולם    כלכלכלכל    אבלאבלאבלאבל, , , , הסיבההסיבההסיבההסיבה    מהמהמהמה    אמראמראמראמר    לאלאלאלא    הואהואהואהוא

        . . . . מוזרמוזרמוזרמוזר    וזהוזהוזהוזה    ,,,,ככהככהככהככה    אומראומראומראומר
        

    רברברברב    בימיבימיבימיבימי    שהקראיםשהקראיםשהקראיםשהקראים    ,,,,מישהומישהומישהומישהו    לילילילי    כתבכתבכתבכתב    שניםשניםשניםשנים    אחריאחריאחריאחרי
    ולאולאולאולא    ,,,,לקראיםלקראיםלקראיםלקראים    תאמיןתאמיןתאמיןתאמין    וכיוכיוכיוכי. . . . אאאא''''גגגג    אמרואמרואמרואמרו    ,,,,סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה
    מימימימי    וגםוגםוגםוגם?! ?! ?! ?! ישראלישראלישראלישראל    חכמיחכמיחכמיחכמי    ולכלולכלולכלולכל    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    לרבלרבלרבלרב    תאמיןתאמיןתאמיןתאמין

    הרבההרבההרבההרבה    ישישישיש    הריהריהריהרי? ? ? ? מהקראיםמהקראיםמהקראיםמהקראים    הוכחההוכחההוכחההוכחה    שזושזושזושזו    אמראמראמראמר
            עד כאן.    ....בזהבזהבזהבזה    בעולםבעולםבעולםבעולם    טעיותטעיותטעיותטעיות

        
לפי הסדר. עוד לפניו, רבים טענו על נלך נלך נלך נלך 

מבטא התימנים, שאומרים כך גימ"ל דגושה, 
שהדבר אינו מסתדר, לפי מוצא האותיות מן 
הפה, שכתבו כבר הקדמונים. אופן מוצא 
האותיות, מובא כבר בספר יצירה, זהו דבר 
מוסכם, אין חולק בזה. ישנו סדר של הוצאות 

השיניים, האותיות, אותיות זסשר"ץ יוצאות מן 
ואותיות דטלנ"ת יוצאות מן הלשון, ואותיות 
בומ"ף יוצאות מן השפתיים, ואותיות גיכ"ק 
יוצאות מן החיך. הם אומרים, ִגיַכ"ק. אבל 
"ק. כי המבטא שלנו חזק,  ְיּכַ אנחנו אומרים, ּגַ
א"ף, קֹו"ף. אלו  יֶמ"ל, יֹו"ּד, ּכַ חד וברור. ּגִ

, כי האותיות היוצאות מן החיך. א"כ הם טענו
אם מבטא האות גימ"ל הוא כמותם, מובן שזה 
יוצא מן החיך. אבל אם זה כמו הגימ"ל 
שאומרים התימנים, זה לא יוצא מן החיך, אלא 
מן השיניים. וממילא, לא צריך למנות את 
האות גימ"ל עם אותיות גיכ"ק, אלא עם 

  אותיות דטלנ"ת.
        

, כאשר דיברתי על כך בזמנו עם הרב בעברבעברבעברבעבר
יודע מדוע הוא כותב שדיברנו על  מאזוז, אינני

יד הבנק, אני לא יודע איזה בנק, אינני יודע 
מדוע הוא היה צריך לכתוב זאת, מה זה משנה 

על כך? על יד הבנק, או לא על יד  איפה דיברנו
הבנק? לא ירדתי לסוף דעתו. אבל, אם הוא 
כבר כתב זאת, אז ברצוני לומר שהדבר אינו 

נק, אלא בתוך הבית נכון. זה לא היה על יד ב
שלו. ישבתי איתו בביתו. אולי הוא רוצה 
להראות בזה שהוא זוכר את הנושא טוב, שהוא 

זוכר בטוח, אבל זה לא נכון. בלי נדר אני 
אראה בהמשך, כי הרבה דברים נתחלפו לו 
בזיכרון. למשל הוא מדבר על רבי' יהודה 
החסיד, על דוד המלך, שהמזמור הודו לי"י כי 

, מובא בעלון בית נאמן פרשת חוקת, טוב וגו'
ישנו שם בלבול בכלל, ממש הפכו את 
הדברים. הדברים נאמרו מתוך הזיכרון, בלי 

[עיין בהרחבה, לבדוק שוב, וזו שגיאה חמורה. 
אבל, מה זה משנה? רק כיון  בשיעור הבא].

  שאנחנו עונים, אז אני גם עונה שגם זה לא נכון. 
        

ובעצם לכל מי אופן, ענינו לו על כך,  בכלבכלבכלבכל
שטען זאת, כגון בעל יביע אומר שטען זאת 
בעבר, וכן בנו בילקוט יוסף, כולם התנפלו על 
העניין הזה של האות גימ"ל, שכביכול מצאו 
שגיאה אצל התימנים. את הדברים הטובים 
שלנו, הם לא אמרו. לא שיבחו. אבל לגבי דבר 
זה, שהיתה להם איזו טענה, כתבו על כך. וכבר 

י זאת בשע"ה הל' קריאת ספר תורה הסברת
, שהם פשוט אינם יודעים כיצד [סימן כ"ב אות ס"ו]

אנו מבטאים את האות גימ"ל. הם מכירים רק 
את המבטא ז'ימל, כמו האות ַז'ה אצל 
הצרפתים. בפרט בארץ תוניס, שהיא קשורה 
עם ארץ צרפת, יש להם מלים שיש בהם את 

ומרים האות ז'ה. לכן הם חשבו, שהתימנים א
ז'ה. גם בעל אבן ספיר, לפי מה שהוא כותב, 
הוא עושה זאת ז'. ואם אכן זה ז'ה, אכן הדבר 
נכון. אבל הסברתי להם, שזה לא נכון, אנחנו 
ה, זה מעל  לא מבטאים ז'ה, מן השיניים, אלא ּגַ
השיניים, בסוף החיך. א"כ בדיוק ההיפך, הדבר 
הוא מדוייק. כי לפי זה, סדר האותיות בסימן 
גיכ"ק, גימ"ל יו"ד כא"ף קו"ף, זה הולך כפי 
הסדר, מחוץ לבפנים. אין בכלל קשר אל 

  השיניים. 
        

ישבתי בזמנו והסברתי זאת להרב  כאשרכאשרכאשרכאשר
מאזוז, הוא התפלא ואמר לי, תגיד עוד פעם, 
והוא מסתכל על הפה שלי כיצד אני אומר, גה. 
ושוב, תגיד עוד פעם. ואז לבסוף הוא אמר, אה, 

ם? אם זה כך, אזי אתם צודקים. כך אתם אומרי
דהיינו, אין טענה. בעבר הוא לא הודה לכך, 
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אבל כעת ב"ה ומודה ועוזב ירוחם, הוא אומר 
כי אכן 'יכול להיות'. בעבר הוא הכחיש זאת. 

  הראו לי זאת בכתב ידו שלא היה ולא נברא.
        

כעת הוא טוען, בסדר, נגיד שזה מיושב,  אבלאבלאבלאבל
אתה לא  אבל יש לי קושיא אחרת עצומה,

עונה לי על שאלה אחרת, מרבי' סעדיה גאון. 
הרי האותיות הערביות, מקבילות קצת ללשון 
הקודש. כל השפות. גם הסדר שלהם. אנחנו 
ימ"ל גימ"ל ּד"ל ד"ל וכו',  אומרים, אל"ף ב"י ּגִ
י"ם וכו'.  א, ּגִ א ַת֗ א ּתַ ובערבית אומרים ֲאִליף ּבַ

י כפי שבשפה האנגלית, הם אומרים, ֵאְי  י ִסי ּדִ ּבִ
וכו'. רואים שכולם התחילו כמו לשון הקודש, 
כי כל השפות מקורן מלשון הקודש. אבל אומר 
רבי' סעדיה גאון, שיש את האות גים בערבית, 

  אבל לא בלשון הקודש. 
        
אומר שעניתי לו על כך, שהמסורת שלנו  הואהואהואהואוווו

היא לפני רבי' סעדיה גאון. והוא טוען, אין דבר 
רס"ג, היו מחלוקות? הוא בטוח כזה. וכי בזמן 

שלא היו אז מחלוקות (לדעתו). אם כן, אם 
רס"ג אומר כך, יש לי מקור קדמון שכך היה 
בזמנו, וממילא התימנים צריכים לקבל זאת. 

  והוא חושב שאין לנו על כך תשובה.
        

נעשה, שהוא לא ידע כי כבר בספר נפלאות  מהמהמהמה
מתורתך, שיצא לאור לפני תשע שנים, כבר 

השבנו על הדבר הזה. אבל כידוע, אין בית שם 
המדרש בלא חידוש, ולכן כעת אוסיף על 
הדברים נקודה נוספת. התשובות הן ניצחות 

  ומוכחות. אין צורך לנטות ימין ושמאל. 
        

, כפי שאמרנו, לגבי מה שהוא אומר ראשיתראשיתראשיתראשית
שעניתי לו, שהמסורת שלנו קדמה לרס"ג, 
פירוש הדבר הוא, כי נכון שרס"ג לא ביטא 
ּגימ"ל, כפי שאנחנו מבטאים, אבל וכי אנחנו 
חייבים לקבל את רס"ג? הרי רס"ג בעצמו, 
חולק שם על ספר יצירה, האומר שישנה אות 

אומר  דל"ת דגושה וישנה דל"ת רפויה, ורס"ג
לא, זה רק בארץ ישראל, הם מבדילים בין 
דל"ת דגושה לדל"ת רפויה, אבל אצלינו לא 

מבדילים. רס"ג לא מקבל את דעת ספר יצירה 
בעניין ביטוי, אפילו שספר יצירה הוא מן 

  התנאים. הוא אומר, אצלינו זה לא נהוג. 
        

ראשית, אתה רואה שזה לא נכון, מה  א"כא"כא"כא"כ
לוקי מבטאים גם שהוא חושב. כי אכן היו חי

בזמנם, ורס"ג חולק על כך, הוא לא מקבל 
זאת. הוא אומר, שהדבר תלוי במנהגי 
המקומות. א"כ, מאחר שהדבר תלוי במנהג 
המקומות, מדוע שאנחנו נקבל בנ"ד את דברי 
רס"ג? אדרבה לנו יש מסורת יותר חזקה. זהו 
מה שכתבתי שם, אבל בעז"ה נחזק כעת את 

  הדברים עוד יותר.
        

 [פרשת קורח, דף ש"ע]נפלאות מתורתך  ררררבספבספבספבספ
    לשיטתםלשיטתםלשיטתםלשיטתם    ראיהראיהראיהראיה    הביאוהביאוהביאוהביאו    כןכןכןכן    כמוכמוכמוכמוכתבתי בס"ד כך, 

    ספרספרספרספר    עלעלעלעל    תמיםתמיםתמיםתמים    בןבןבןבן    דונשדונשדונשדונש' ' ' ' ורורורור    גגגג""""רסרסרסרס    מפירושימפירושימפירושימפירושי
    אותאותאותאות    הקודשהקודשהקודשהקודש    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    שאיןשאיןשאיןשאין    מהםמהםמהםמהם    שמוכחשמוכחשמוכחשמוכח    ,,,,יצירהיצירהיצירהיצירה

    אמתאמתאמתאמת    שפתשפתשפתשפת    בספרבספרבספרבספר    כנזכרכנזכרכנזכרכנזכר    ,,,,הערביתהערביתהערביתהערבית    גיםגיםגיםגים    כמוכמוכמוכמו
    למשהלמשהלמשהלמשה    ניתנוניתנוניתנוניתנו    פירושיהםפירושיהםפירושיהםפירושיהם    האםהאםהאםהאם    ,,,,מיהמיהמיהמיהתתתת    ואניואניואניואני    ....וזולתווזולתווזולתווזולתו
    הםהםהםהם    הלאהלאהלאהלא    ????אותנואותנואותנואותנו    שיחייבושיחייבושיחייבושיחייבו    ,,,,הגבורההגבורההגבורההגבורה    מפימפימפימפי    מסינימסינימסינימסיני
    ואילוואילוואילוואילו    ....מקומותיהםמקומותיהםמקומותיהםמקומותיהם    מנהגמנהגמנהגמנהג    ולפיולפיולפיולפי    ,,,,מדעתםמדעתםמדעתםמדעתם    פירשופירשופירשופירשו

    חוזריםחוזריםחוזריםחוזרים    היוהיוהיוהיו    אוליאוליאוליאולי    ,,,,והמצוחצחוהמצוחצחוהמצוחצחוהמצוחצח    הצחהצחהצחהצח    מבטאינומבטאינומבטאינומבטאינו    ידעוידעוידעוידעו
            ....בהםבהםבהםבהם

        
    יצירהיצירהיצירהיצירה    בספרבספרבספרבספר    האמורהאמורהאמורהאמור    אתאתאתאת    קיבלקיבלקיבלקיבל    לאלאלאלא    ,,,,גגגג""""רסרסרסרס    והריוהריוהריוהרי

    אףאףאףאף    ,,,,והרפויהוהרפויהוהרפויהוהרפויה    הדגושההדגושההדגושההדגושה    תתתת""""הדלהדלהדלהדל    בענייןבענייןבענייןבעניין    ,,,,עצמועצמועצמועצמו
    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ונכתבונכתבונכתבונכתב    נתחברנתחברנתחברנתחבר    שהספרשהספרשהספרשהספר    מודהמודהמודהמודה    שהואשהואשהואשהוא
    מנהגמנהגמנהגמנהג    לפילפילפילפי    נכתבנכתבנכתבנכתב    שהואשהואשהואשהוא    מפנימפנימפנימפני    וזאתוזאתוזאתוזאת    ....המשנההמשנההמשנההמשנה    חכמיחכמיחכמיחכמי

    מנהגמנהגמנהגמנהג    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    ....ישראלישראלישראלישראל    ארץארץארץארץ    שהואשהואשהואשהוא    ,,,,מקומםמקומםמקומםמקומם
    ....רפויהרפויהרפויהרפויה    תתתת""""דלדלדלדל    ))))אזאזאזאז((((    להםלהםלהםלהם    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא    ,,,,בבלבבלבבלבבל    מקומומקומומקומומקומו

בסופו של דבר, בדור שלנו, לעיראקים אכן 
ישנה אות דל"ת רפויה, אבל אצל רס"ג, משום 

    ההההממממממממ    ,,,,ותביןותביןותביןותבין    תראהתראהתראהתראה    כאשרכאשרכאשרכאשרמה זה לא היה. 
    מהמהמהמה    ,,,,כןכןכןכן    ואםואםואםואם    ....שםשםשםשם    לפירושולפירושולפירושולפירושו    הקדמתוהקדמתוהקדמתוהקדמתו    בסוףבסוףבסוףבסוף    שכתבשכתבשכתבשכתב

    ????דבריודבריודבריודבריו    מקבליםמקבליםמקבליםמקבלים    אנואנואנואנו    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,עלינועלינועלינועלינו    תלינותלינותלינותלינו    כיכיכיכי    לכםלכםלכםלכם
    אתאתאתאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    אינואינואינואינו    שהואשהואשהואשהוא    אחריאחריאחריאחרי    ,,,,הדברהדברהדברהדבר    שכןשכןשכןשכן    וכלוכלוכלוכל

    רבותינורבותינורבותינורבותינו    מפימפימפימפי    שיצאושיצאושיצאושיצאו    אףאףאףאף    ,,,,יצירהיצירהיצירהיצירה    ספרספרספרספר    דברידברידברידברי
    ואיןואיןואיןואין    ....השמועההשמועההשמועההשמועה    מעתיקימעתיקימעתיקימעתיקי    עליוניןעליוניןעליוניןעליונין    קדישיקדישיקדישיקדישי    התנאיםהתנאיםהתנאיםהתנאים

    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    שדברישדברישדברישדברי    מצדמצדמצדמצד    ,,,,בזהבזהבזהבזה    לדוןלדוןלדוןלדון    לדוןלדוןלדוןלדון    שייךשייךשייךשייך
    הבנתהבנתהבנתהבנת    לפילפילפילפי    זאתזאתזאתזאת    פירשפירשפירשפירש    גגגג""""רסרסרסרס    כיכיכיכי    ,,,,נינהונינהונינהונינהו    קבלהקבלהקבלהקבלה
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רס"ג מפרש . . . . בדבריובדבריובדבריובדבריו    וכמפורשוכמפורשוכמפורשוכמפורש    ,,,,כדרכוכדרכוכדרכוכדרכו    עצמועצמועצמועצמו
כך, הוא אומר מעצמו דברים, כפי שהוא מבין, 

        וזהו. 
        

עוד יותר היא לאמיתו של דבר, האמת אבל אבל אבל אבל 
מצאנו ראיה לכך, כי התימנים, גם בזמן חזקה. 

רס"ג, ביטאו כך את האות ּגימ"ל. הדבר נפלא 
ועצום. הכל הוא רק בסייעתא דשמיא, מה 
  שזכינו להוכחה הזאת, להסיר תלונותם מעלינו.

        
מקודם, כי הרב מאזוז אמר בהמשך  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו

דבריו, שמישהו כתב לו, כי הקראים בזמן רס"ג 
ה. אינני יודע, מי זה המישהו שאמר לו  אמרו ּגַ
ה,  זאת. עכ"פ כביכול, הנה התימנים אומרים ּגַ
כמו הקראים. ועל כך הוא מתווכח, וכי הקראים 
זאת ראיה כנגד רס"ג? וחוץ מזה, יכול להיות 

  טעו. שהקראים 
        

עניין זה, ישנה כאן טעות. זה לא  לגבילגבילגבילגבי
ה, אלא שישנו ספר של אחד  שהקראים אמרו ּגַ
מן הקראים, בזמן הגאונים, שבו כתוב 
ה... הדבר מובא בספר  שהתימנים אומרים ּגַ
עיונים, אשר חיברו מישהו בשם בנימין קלאר 

. הדבר מועתק גם בספר 'העברית ]327[דף 
. היה ]26דף לם ה'תשכ"ג, מאת ש' מורג, ירוש[שבפי' 

מישהו קראי, שקראו לו ֲאּבוּ יוסף קרקסאני. כך 
  שמו. הוא היה מפורסם. 

        
קצת צוחק עליו, שזה כמו 'בתי קרקסאות',  אניאניאניאני

אבל זה לא משנה, כי הוא מסיח לפי תומו, 
ובזכותו זכינו לדעת זאת. בלעדיו, לא היינו 

  יודעים כיום את הדבר הזה.
        

שמעתם? בן דורו של רס"ג, בן דורו של רס"ג, בן דורו של רס"ג, בן דורו של רס"ג, כותב כך,  הואהואהואהוא
קראי, קראי, קראי, קראי, מישהו בעיראק מזמן רבינו סעדיה גאון, 

הוא והוא מדבר על לשונות הדיבור ומוסיף. והוא מדבר על לשונות הדיבור ומוסיף. והוא מדבר על לשונות הדיבור ומוסיף. והוא מדבר על לשונות הדיבור ומוסיף. 
אז ותימן לא הוגים בי"ת אומר כך,  אז ותימן לא הוגים בי"ת אנשי ִחּגַ אז ותימן לא הוגים בי"ת אנשי ִחּגַ אז ותימן לא הוגים בי"ת אנשי ִחּגַ אנשי ִחּגַ

המקום רפויה, ממירים אותה בּבי"ת דגושה. רפויה, ממירים אותה בּבי"ת דגושה. רפויה, ממירים אותה בּבי"ת דגושה. רפויה, ממירים אותה בּבי"ת דגושה. 
חגאז, נמצא בדרום ערב הסעודית. פעם היו שם 

אין שם יהודים, יהודים. בדורות האחרונים, כבר 
הם לא נתנו ליהודים לגור שם, כיון שהארץ 

שלהם היא כביכול 'קדושה'. אסור היה ליהודים 
לגור שם. בארץ סעודיה, אין יהודים. בכל אופן, 
המקום נמצא מעל צפון תימן. בדורות ההם, 
המקומות חגאז ותימן, נחשבו כמעט אותו 
הדבר.  כנראה בסופו של דבר, היהודים שהיו 

גאז עברו לתימן, או שהלכו לארצות בח
  אחרות. או הומתו על קידוש ה'. 

  
אופן הוא אומר, כי כיון שכידוע בשפה  בכלבכלבכלבכל

הערבית אין את האו"ת בי"ת הרפויה, לכן 
לדבריו אנשי חגאז ותימן אומרים בי"ת דגושה. 
למשל, לגבי המלה אברהם, לא אומרים 
אברהם בבי"ת רפויה, אלא אּברהם, באות 

שה. ואמנם יש כאלה עד דורנו, הוא בי"ת דגו
כנראה חשב שכך כולם. אנחנו קוראים בי"ת 
רפויה הדק היטב. מעניין שדוקא העיראקים 
הזקנים עד דורנו כך, אין להם בי"ת רפויה. 

  העולם התהפך. ואכמ"ל. 
        

והוגים את הגימ"ל והוגים את הגימ"ל והוגים את הגימ"ל והוגים את הגימ"ל ממשיך ואומר,  והואוהואוהואוהוא
שמעתם? כך כותב העברית, כמו גים הערבית. העברית, כמו גים הערבית. העברית, כמו גים הערבית. העברית, כמו גים הערבית. 

כיון שאין בלשון הערבית כיון שאין בלשון הערבית כיון שאין בלשון הערבית כיון שאין בלשון הערבית קראי. בספרו אותו ה
  גימ"ל. גימ"ל. גימ"ל. גימ"ל. 

        
כ"כ ברורות המלים האחרונות, מה הוא  לאלאלאלא

מתכווין, שבערבית אין גימ"ל? כתוב שם 
"גמאל". לכאורה זה נראה דבר והיפוכו. אם 
נסביר לפי המלים שהוא כותב, משמע כי 
בערבית אין ביטוי גה, כמו בגימ"ל העברית 

, כן יש היום, מה שאצלינו זה אות קו"ף. אבל
אצלם את הביטוי הזה. אולי לא העתיקו 
ללשה"ק את המלים שלו במדוייק [ועיין לקמן 
ד"ה הרי]. אבל הדבר לא משנה, מה שברור 
הוא, שהוא כותב זאת, כשמש בצהרים, 

  שהתימנים הוגים ּגימ"ל.
        

, כל דברי הרב מאזוז בעניין זה, הם אם כןאם כןאם כןאם כן
מופרכים. כי ישנה ראיה, שהדבר היה אצל 

אבותינו, כבר בזמן רס"ג. רואים מכאן,  אבות
כי אבותינו ואבות אבותינו, לכל הפחות במשך 

  אלף ומאתים שנים, החזיקו את המסורת.
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מה שהוא מביא בשם שו"ת פאת שדך של  לגבילגבילגבילגבי
הרב מונק, שהיה רב הקהילה החרדית בעיר 
חיפה, אינני יודע מדוע הוא מדבר גבוהה 

מור'. גבוהה, שהביטוי הזה הוא 'שיבוש ג
ולצערי, אותו הדבר הוא אמר לגבי החגבים, גם 
לגבי זה הוא כתב דברים קשים, הוא כתב 
שהתימנים 'בדו מליבם' שיש על בטן הארבה 
את האות חי"ת. ולצערינו, אין בדברים הללו 

 ק"מוצשו ,ע"תש'ה בשלח[עיין שיעור מוצש"ק ממש. 
. שיש את האות חי"ת על בטן ]ו"תשע'ה וארא

הארבה, זהו דבר הכתוב במדרש חז"ל, המובא 
במדרש הגדול, ועוד מן הקדמונים הביאו זאת. 

נחמיה, נחמיה, נחמיה, נחמיה,     ביביביביאמר ראמר ראמר ראמר רדדדדהדבר כתוב במפורש. 
ואחד     ....ארבהארבהארבהארבהנאמרו בנאמרו בנאמרו בנאמרו ב    ,,,,ארבעה עשר דבריםארבעה עשר דבריםארבעה עשר דבריםארבעה עשר דברים

בו, מפני שהוא חילו בו, מפני שהוא חילו בו, מפני שהוא חילו בו, מפני שהוא חילו ייייכתוב חי"ת על לכתוב חי"ת על לכתוב חי"ת על לכתוב חי"ת על למהם, 
ר מקום, שנאמר מקום, שנאמר מקום, שנאמר מקום, שנאמר ־־־־שלשלשלשל דֹול ֲאׁשֶ ר ֵחיִלי ַהּגָ דֹול ֲאׁשֶ ר ֵחיִלי ַהּגָ דֹול ֲאׁשֶ ר ֵחיִלי ַהּגָ דֹול ֲאׁשֶ י ֵחיִלי ַהּגָ ְחּתִ ּלַ י ׁשִ ְחּתִ ּלַ י ׁשִ ְחּתִ ּלַ י ׁשִ ְחּתִ ּלַ ׁשִ

ֶכם ֶכםּבָ ֶכםּבָ ֶכםּבָ למה הוא כתב בהחלט כך?     ....]]]]יואל ב', כ"ה[[[[    ּבָ
בגלל שהוא לא יודע את המקורות, הוא כותב 
דברים חמורים? תגיד אפשר, צריך עיון, 

  וכדומה.
        

בגלל שגם אצלם בארץ תוניס ובאי גרבא  אבלאבלאבלאבל
לא ידעו זאת, הם ביטלו זאת. גם אצלם היתה 
 המסורת הזאת, שכתובה האות חי"ת על בטן

הארבה. אבל מובא בשו"ת איש מצליח, כי היו 
כאלה שאמרו, מי אמר שכתובה שם האות 
חי"ת? הרי האות חי"ת, נראית כמו האות 
כא"ף. אז אמרו, שזה כא"ף, זהו סימן שזה כשר. 
אבל הוא אומר, לא, אולי זה חראם. בערבית 
פי' ִמלת חראם, אסור. א"כ אדרבה, אסור 

  לאכול זאת. 
        

ם שהם התבלבלו, שכחו, והכל הפעם, רואי שובשובשובשוב
מחוסר ידיעה. אילו הם היו יודעים, שיש לכך 
מקור בדברי חז"ל, לא היה להם ספרים 
קדמונים בכת"י כמו מדרש הגדול שלנו, וגם 
שמביאים זאת מפרשים קדמונים. וכבר 
הארכתי על כך בס"ד בספר עיני יצחק על 

, ]סי' קל"ד דף ר"י[שע"ה חלק יו"ד הלכות חגבים 
[סימן ר"ב דף וגם בשו"ת עולת יצחק חלק שלישי 

. שוב הפעם, רואים כי תמ"ד ד"ה וראיתי]

נתבלבלו אצלם, שכחו את המסורת, וקבעו 
לבסוף עובדות, והכל מחוסר ידיעה. אפילו 
שהם כותבים זאת כביכול מתוך ידיעה, אבל 
כפי שאמרנו, נתברר שהכל נכתב מתוך חוסר 

  ק לאורך ולרוחב. ידיעה שרשית ומקיפה, לעומ
        

  מהקהל: הרב מונק כתב כך? שאלהשאלהשאלהשאלה
מרן שליט"א: כן, הוא כתב כך, אבל  תשובתתשובתתשובתתשובת

הכל בגדר 'דברים הפורחים באויר'. אולם הרב 
[תגובה נוספת לכך, עי' לקמן מאזוז, נסתמך עליו. 

  בשיעור מוצש"ק שופטים. העורך].
        

אגב, בהמשך הדברים בספר נפלאות  דרךדרךדרךדרך
. אבל אני רואה מתורתך, כתבתי עוד דבר

שהזמן קצר, לכן אולי רק אזכיר את הנושא, 
וארחיב עליו בעז"ה ובל"נ בשיעור הבא. בספר 
נפלאות מתורתך שם, עדיין לא כתבתי את 
הראיה, שבזמן רס"ג אבותינו ביטאו את האות 
גימ"ל הדגושה, וממילא שאנחנו צודקים כאשר 
אנו אומרים שזאת מסורת קדומה מלפניו. 

ידע זאת. רס"ג לא ידע, מה היה רס"ג, לא 
בארץ תימן, ולכן הוא לא התייחס לכך. אם 
הוא היה יודע, מסתמא שהיה מביא זאת. בכל 

  אופן, הקושיא נפלה.
        

שם בהמשך [עמ' שע"א], שכבר מלפני  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
חמש מאות שנה, חכמי תימן נע"ג ידעו את 

    ישישישיש    ,,,,שלנושלנושלנושלנו    הדגושההדגושההדגושההדגושה    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    בטאבטאבטאבטאומומומומהעניין הזה. 
    לכללכללכללכל    נזכרנזכרנזכרנזכר    הואהואהואהוא    כיכיכיכי    ,,,,הואהואהואהוא    חדשחדשחדשחדש    לאלאלאלא    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    לנולנולנולנו

    כאשרכאשרכאשרכאשר    ,,,,שנהשנהשנהשנה    מאותמאותמאותמאות    מחמשמחמשמחמשמחמש    יותריותריותריותר    לפנילפנילפנילפני    הפחותהפחותהפחותהפחות
    ,,,,הלויהלויהלויהלוי    ישעישעישעישע    בןבןבןבן    דודדודדודדוד    רררר""""מהמהמהמה    דבריודבריודבריודבריו    באגבבאגבבאגבבאגב    עליועליועליועליו    העידהעידהעידהעיד
    עלעלעלעל    בפירושובפירושובפירושובפירושו    ,,,,גגגג""""נענענענע    מקדמונינומקדמונינומקדמונינומקדמונינו    אחדאחדאחדאחד    שהיהשהיהשהיהשהיה

יש לו פירוש על התורה בשם , , , , יייי""""כתכתכתכת    התורההתורההתורההתורה
    שפהשפהשפהשפה    הארץהארץהארץהארץ    כלכלכלכל    ויהיויהיויהיויהי    ,,,,פסוקפסוקפסוקפסוק    עלעלעלעל    אלוגיז אלֻמגני,

    שיתכןשיתכןשיתכןשיתכן    ,,,,))))''''אאאא    א,א,א,א,""""יייי    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((    אחדיםאחדיםאחדיםאחדים    ודבריםודבריםודבריםודברים    אחתאחתאחתאחת
    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    יהיויהיויהיויהיו    לאלאלאלא    ככככ""""ואעפואעפואעפואעפ    ,,,,אחתאחתאחתאחת    שפהשפהשפהשפה    להיותלהיותלהיותלהיות

    בהבהבהבה    המדבריםהמדבריםהמדבריםהמדברים    בלשונותבלשונותבלשונותבלשונות    תשתנהתשתנהתשתנהתשתנה    כיכיכיכי    אחדים,אחדים,אחדים,אחדים,
    כאשרכאשרכאשרכאשר    ,,,,אותיותאותיותאותיותאותיות    מקצתמקצתמקצתמקצת    ושינויושינויושינויושינוי    ,,,,''''וכווכווכווכו    ורפיורפיורפיורפי    בדגשבדגשבדגשבדגש
    בינינובינינובינינובינינו    ,,,,לללל""""והגימוהגימוהגימוהגימ    ףףףף""""הקוהקוהקוהקו    במצבבמצבבמצבבמצב    זהזהזהזה    בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו    תראהתראהתראהתראה

    ארץארץארץארץ    דהיינודהיינודהיינודהיינו[[[[    """"אלשאםאלשאםאלשאםאלשאם""""וווו    ,,,,תימןתימןתימןתימן    דרוםדרוםדרוםדרום    אנשיאנשיאנשיאנשי    וביןוביןוביןובין
            ....דדדד""""עכתעכתעכתעכת    ]]]]ןןןן""""יביביביב    ....כידועכידועכידועכידוע    וסוריהוסוריהוסוריהוסוריה    ישראלישראלישראלישראל
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וחוגרייה, המחוזות  בשרעידוע, מחוז הרי הרי הרי הרי 
הדרומיים שבתימן, אצלם הם לא מבטאים 
ּגימ"ל, אלא גימ"ל, כמו בעברית היום. אבל, 
יש להם בעיא אחרת. הרי בשפה הערבית, יש 
את האות ּגי"ם, כפי שבארצות המזרח. אך 
להם, אין את האות גים הערבית. למשל, 
בערבית אומרים ספרּגל. תשאל כל מי שמדבר 

רצות המזרח, מה זה החבוש, הוא ערבית בא
יאמר לך ספרּגל. אבל אם תשאל שרעבי, הוא 
יאמר לך ספרגל. הם לא היו יכולים לבטא את 
הּגימ"ל שלנו בכלל. חסר להם משהו במבטא, 
גם בשפה הערבית. זהו מה שכתב אותו קראי, 
לגבי האות גימ"ל בתימן. אולי אצלם זה היה 

בעברית ההיפך, שבערבית אין גימ"ל, כמו 
היום. יכול להיות שישנם, או היו, מקומות 
כאלה. אולי לפי זה מובן, מה שכתב אותו 

  הקראי.
        

    ,,,,מינהמינהמינהמינה    שמעשמעשמעשמעאופן, כתבתי שם בהמשך כך,  בכלבכלבכלבכל
    מרכזמרכזמרכזמרכז    יושבייושבייושבייושבי    שביןשביןשביןשבין    ,,,,הזההזההזההזה    מהשינוימהשינוימהשינוימהשינוי    ידעוידעוידעוידעו    אזאזאזאז    כברכברכברכבר    כיכיכיכי

    לביןלביןלביןלבין    ,,,,צנעאצנעאצנעאצנעא    הבירההבירההבירההבירה    עירעירעירעיר    ובכללםובכללםובכללםובכללם    ,,,,וצפונהוצפונהוצפונהוצפונה    תימןתימןתימןתימן
    חוביישחוביישחוביישחובייש    שרעבשרעבשרעבשרעב    מחוזותמחוזותמחוזותמחוזות    שהםשהםשהםשהם    ,,,,תימןתימןתימןתימן    דרוםדרוםדרוםדרום    יושבייושבייושבייושבי

    """"שאםשאםשאםשאם""""הההה    שאנשישאנשישאנשישאנשי    אלאאלאאלאאלא    ,,,,עודעודעודעוד    ולאולאולאולא    ....וחוגרייהוחוגרייהוחוגרייהוחוגרייה
    ףףףף""""הקוהקוהקוהקו    מבטאיםמבטאיםמבטאיםמבטאים    ,,,,ערבערבערבערב    ארצותארצותארצותארצות    בשארבשארבשארבשאר    וזולתםוזולתםוזולתםוזולתם
    תימןתימןתימןתימן    בדרוםבדרוםבדרוםבדרום    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    ,,,,עמוקעמוקעמוקעמוק    מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    באופןבאופןבאופןבאופן
    ....רפויהרפויהרפויהרפויה    לללל""""לגימלגימלגימלגימ    ףףףף""""קוקוקוקו    ביןביןביןבין    מבדיליםמבדיליםמבדיליםמבדילים    אינםאינםאינםאינם    רובםרובםרובםרובם
    אינםאינםאינםאינם    ,,,,הערביתהערביתהערביתהערבית    גיםגיםגיםגים    דהיינודהיינודהיינודהיינו    ,,,,שלנושלנושלנושלנו    לללל""""הגימהגימהגימהגימ    ואתואתואתואת

    רקרקרקרק    ולאולאולאולא    ....ערבערבערבערב    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    לאלאלאלא    גםגםגםגם    ,,,,כללכללכללכלל    מבטאיםמבטאיםמבטאיםמבטאים
נראה שחסר . . . . שםשםשםשם    אשראשראשראשר    הגוייםהגוייםהגוייםהגויים    גםגםגםגם    אלאאלאאלאאלא    ,,,,היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים

להם איזה משהו, כפי שהסברתי שם בהמשך 
        לגבי עניין זה.

        

להעיר על כך כעת, כי נתברר לי לאחר  ברצוניברצוניברצוניברצוני
מכן שהדבר איננו מדוייק. אכן, תושבי דרום 
תימן, מבטאים גימ"ל (כמו בעברית) במקום 
ּגימ"ל (שלנו). אבל לפי מה שכתבתי שם, הם 

יותר  מבטאים את האות קו"ף, כמו גֹו"ף.
מדוייק ֵג"ף, כפי לשונם. אבל נתברר, שכך הוא 
רק אצל העדנים. שאצלם האות קו"ף, והאות 
גימ"ל רפויה, הם אותו הדבר. אבל השרעבים, 
אומרים קו"ף באופן עמוק, ֵג"ף. יוצא עמוק מן 

  הגרון. 

להרחיב על כך, בכדי לתקן הדק היטב  רציתירציתירציתירציתי
את הטעות הזאת, אבל מפני קוצר הזמן כעת, 
אקרא רק מתוך מכתב שכתב לי ידידנו הרב 
גיורא כהן הי"ו, הוא העיר על כך, ואכן הדבר 

  נכון. שמעתי זאת כבר בעבר. 
        

יורשה לי להציג דעתי הענייה, יורשה לי להציג דעתי הענייה, יורשה לי להציג דעתי הענייה, יורשה לי להציג דעתי הענייה, כתב לי כך,  הואהואהואהוא
    אודות מה שכתב כת"ר בשע"ה הל' קריאתאודות מה שכתב כת"ר בשע"ה הל' קריאתאודות מה שכתב כת"ר בשע"ה הל' קריאתאודות מה שכתב כת"ר בשע"ה הל' קריאת

ס"ת [סימן כ"ב אות ס"ו], שאביו זצ"ל היה ס"ת [סימן כ"ב אות ס"ו], שאביו זצ"ל היה ס"ת [סימן כ"ב אות ס"ו], שאביו זצ"ל היה ס"ת [סימן כ"ב אות ס"ו], שאביו זצ"ל היה 
אומר בהלצה על מבטא קו"ף שלנו, דבר אומר בהלצה על מבטא קו"ף שלנו, דבר אומר בהלצה על מבטא קו"ף שלנו, דבר אומר בהלצה על מבטא קו"ף שלנו, דבר 

  שטיבולו במשקה. שטיבולו במשקה. שטיבולו במשקה. שטיבולו במשקה. 
        

מארי זצ"ל אמר על זאת מליצה. כאשר  אבאאבאאבאאבא
אמרתי לו פעם, ששמעתי שרעבי האומר, 
'טיבולו במשגה', במקום 'טיבולו במשקה'. אז 
ה'.  ִמׁשּגֶ הוא אמר לי, תאמר לו כי 'דיבורו ּבְ

ויצא [עיין שיעור מוצש"ק על לשון.  לשון נופל
   ].ה'תשע"ו

        
שמעתי מכמה ידידי יוצאי שמעתי מכמה ידידי יוצאי שמעתי מכמה ידידי יוצאי שמעתי מכמה ידידי יוצאי כותב לי כך,  הואהואהואהוא

שאר מחוזות תימן לועגים עלינו, שמבטאים שאר מחוזות תימן לועגים עלינו, שמבטאים שאר מחוזות תימן לועגים עלינו, שמבטאים שאר מחוזות תימן לועגים עלינו, שמבטאים 
את הקו"ף כמו גימ"ל רפויה. אבל אחר את הקו"ף כמו גימ"ל רפויה. אבל אחר את הקו"ף כמו גימ"ל רפויה. אבל אחר את הקו"ף כמו גימ"ל רפויה. אבל אחר 
המחילה רבה, אני מעיד נאמנה, שאצלינו המחילה רבה, אני מעיד נאמנה, שאצלינו המחילה רבה, אני מעיד נאמנה, שאצלינו המחילה רבה, אני מעיד נאמנה, שאצלינו 
הייתי שומע מפי הזקנים, מבטא הקו"ף כמו הייתי שומע מפי הזקנים, מבטא הקו"ף כמו הייתי שומע מפי הזקנים, מבטא הקו"ף כמו הייתי שומע מפי הזקנים, מבטא הקו"ף כמו 

ני שיש מבני ני שיש מבני ני שיש מבני ני שיש מבני הקא"ף הערבית, והיה חדש בעיהקא"ף הערבית, והיה חדש בעיהקא"ף הערבית, והיה חדש בעיהקא"ף הערבית, והיה חדש בעי
        שרעב שמבטאים הקו"ף כמו גימ"ל רפויה.שרעב שמבטאים הקו"ף כמו גימ"ל רפויה.שרעב שמבטאים הקו"ף כמו גימ"ל רפויה.שרעב שמבטאים הקו"ף כמו גימ"ל רפויה.

        
כותב בעדינות, בצורה מכובדת, אבל הוא הוא הוא הוא הוא 

צודק. אכן זה אינו המבטא של־שרעבים, אלא 
של־עדנים. העיר עדן, היא אחרי שרעב, יותר 
דרומה, הם ירדו עוד דרגא. הוא חושב, שכך לא 
יצחקו עליהם. אבל הוא לא יודע, שלצערינו גם 

צוחקים. דהיינו, שמעתי זאת, כאשר  על כך
מישהו בידאני רצה לצחוק על השרעבים, 
הזכיר איך שהם מבטאים את הפסוק, 

ַקֲערּורֹת ַקֲערּורֹתׁשְ ַקֲערּורֹתׁשְ ַקֲערּורֹתׁשְ הם אומרים, . . . . ]ז"ל ,ד"י ויקרא[ְיַרְקַרּקֹת ְיַרְקַרּקֹת ְיַרְקַרּקֹת ְיַרְקַרּקֹת     ׁשְ
ַגֲערּוֵרת ְיַרְגַרֵגת ', זה נשמע נלעג כזה. א"כ זה 'ׁשְ

זאת לא לא יעזור, עוד יותר יצחקו על כך. 
הנקודה. הצחוק והלעג, לא קשור לעניין זה. 

[המשך בשיעור אבל את האמת, צריכים להגיד. 
  הבא מוצש"ק עקב ה'תשע"ז].
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בשלח [עיין בשיעור מוצש"ק בעבר אמרתי 
ה'תשע"א, ומוצש"ק קרח ה'תשע"ב, ומוצש"ק קרח 

כלפי השרעבים, שאינם חייבים  ]'תשע"וה
להחליף את מבטאם בהגיית האות גימ"ל 
והאות קו"ף, כי אין בנושא הזה הוכחות 
מוכיחות לכאן או לכאן. צריכים לומר את 
האמת. אולם לגבי החולם שהם אומרים כמו 

  צירי, זאת בודאי טעות חמורה.
        

הנושא הזה הוא בסדר, חושבני שהכל  אם כן,אם כן,אם כן,אם כן,
  מובן. 

  
  

    קקקק""""קקקק    בניבניבניבני    שלשלשלשל    המקראהמקראהמקראהמקרא    טעמיטעמיטעמיטעמי    ניגוניניגוניניגוניניגוני    לגבילגבילגבילגבי    דבריודבריודבריודבריו    ייתייתייתייתדחדחדחדח
        ....תימןתימןתימןתימן

        

לנושא הבא. אמנם הזמן קצר, לצערי  נעבורנעבורנעבורנעבור
אין לי הרבה זמן להגיב על הדברים, אבל לכל 

  הפחות נתחיל בכך.
        

[פרשת מטות ומסעי, מס' 'בית נאמן' הבא  בעלוןבעלוןבעלוןבעלון
    בחומשיםבחומשיםבחומשיםבחומשים    טעותטעותטעותטעות    זוזוזוזו , כותב הרב מאזוז כך,]72

    עםעםעםעם    התרגוםהתרגוםהתרגוםהתרגום    אתאתאתאת    קוראיםקוראיםקוראיםקוראים    הםהםהםהם    כיכיכיכי    ,,,,התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    שלשלשלשל
    הםהםהםהם    אלאאלאאלאאלא    ,,,,ממשממשממשממש    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים    לאלאלאלא    זהזהזהזה    אבלאבלאבלאבל, , , , טעמיםטעמיםטעמיםטעמים

    מפסיקמפסיקמפסיקמפסיק    רקרקרקרק    ומנגניםומנגניםומנגניםומנגנים    ,,,,משלהםמשלהםמשלהםמשלהם    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים    ממציאיםממציאיםממציאיםממציאים
    ולאולאולאולא    ,,,,התבירהתבירהתבירהתביר    אחריאחריאחריאחרי    פסיקפסיקפסיקפסיק    שמיםשמיםשמיםשמים    והםוהםוהםוהם. . . . ומשרתומשרתומשרתומשרת

    חכםחכםחכםחכם    פעםפעםפעםפעם. . . . להיפךלהיפךלהיפךלהיפך    להיותלהיותלהיותלהיות    וצריךוצריךוצריךוצריך, , , , הטרחאהטרחאהטרחאהטרחא    אחריאחריאחריאחרי
    אנחנואנחנואנחנואנחנו: : : : לילילילי    אמראמראמראמר    ]]]]גריידיגריידיגריידיגריידי    אבשלוםאבשלוםאבשלוםאבשלום    רבירבירבירבי[[[[    אחדאחדאחדאחד

    בעדותבעדותבעדותבעדות    כמוכמוכמוכמו    מסולסליםמסולסליםמסולסליםמסולסלים    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים    לנולנולנולנו    איןאיןאיןאין    ,,,,בתימןבתימןבתימןבתימן
: : : : לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    ....ומשרתומשרתומשרתומשרת    מפסיקמפסיקמפסיקמפסיק    רקרקרקרק    אלאאלאאלאאלא    ,,,,אחרותאחרותאחרותאחרות

    ,,,,וסגולתאוסגולתאוסגולתאוסגולתא    ,,,,זרקאזרקאזרקאזרקא    לעשותלעשותלעשותלעשות    מהמהמהמה    בשבילבשבילבשבילבשביל    ,,,,ככככ""""אאאא
    פסיקפסיקפסיקפסיק    רקרקרקרק    נעשהנעשהנעשהנעשה'?! '?! '?! '?! וכווכווכווכו    ותבירותבירותבירותביר    ,,,,וטרחאוטרחאוטרחאוטרחא    ,,,,ותלשאותלשאותלשאותלשא
    זהזהזהזה    ,,,,ונקודהונקודהונקודהונקודה    ....משרתמשרתמשרתמשרת    טעםטעםטעםטעם    פירושופירושופירושופירושו    ,,,,פסיקפסיקפסיקפסיק    ....ונקודהונקודהונקודהונקודה

        ....הכלהכלהכלהכל    זהזהזהזה. . . . מפסיקמפסיקמפסיקמפסיק    טעםטעםטעםטעם
        

, , , , טרחייאטרחייאטרחייאטרחייא    טרחוטרחוטרחוטרחו    בכדיבכדיבכדיבכדי    ,,,,הכיהכיהכיהכי    איאיאיאי: ": ": ": "ככהככהככהככה    לולולולו    כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
    "?!"?!"?!"?!ותלשו תלשייאותלשו תלשייאותלשו תלשייאותלשו תלשייא    ,,,,סגלייאסגלייאסגלייאסגלייא    וסגלווסגלווסגלווסגלו    ,,,,זרקייאזרקייאזרקייאזרקייא    וזרקווזרקווזרקווזרקו

    חכםחכםחכםחכם    שאמרשאמרשאמרשאמר[[[[    ),),),),בבבב""""עעעע' ' ' ' הההה    תעניתתעניתתעניתתענית((((    הגמראהגמראהגמראהגמרא    מלשוןמלשוןמלשוןמלשון    זהזהזהזה
    אבינואבינואבינואבינו    יעקביעקביעקביעקב: : : : יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    רבירבירבירבי    בשםבשםבשםבשם    [רבי יצחק]    אחדאחדאחדאחד

    ספדוספדוספדוספדו    בכדיבכדיבכדיבכדי    וכיוכיוכיוכי: ": ": ": "[רב נחמן]    לולולולו    ))))וווו((((אמראמראמראמר. . . . מתמתמתמת    לאלאלאלא
    הריהריהריהרי", ", ", ", קברייאקברייאקברייאקברייא    וקברווקברווקברווקברו    חנטייאחנטייאחנטייאחנטייא    וחנטווחנטווחנטווחנטו    ספדנייאספדנייאספדנייאספדנייא
    למהלמהלמהלמה    חיחיחיחי    הואהואהואהוא    ואםואםואםואם, , , , אותואותואותואותו    וחנטווחנטווחנטווחנטו    וקברווקברווקברווקברו    הספידוהספידוהספידוהספידו

    ....]]]]כאןכאןכאןכאן    סגנוןסגנוןסגנוןסגנון    אותואותואותואותו    לולולולו    כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי    אזאזאזאז?! ?! ?! ?! אותואותואותואותו    חנטוחנטוחנטוחנטו
    פגשתיפגשתיפגשתיפגשתי    מקרובמקרובמקרובמקרוב    אבלאבלאבלאבל. . . . שלנושלנושלנושלנו    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    ככהככהככהככה: : : : לילילילי    אמראמראמראמר

    אנחנואנחנואנחנואנחנו) וכו', ואמר לי: ) וכו', ואמר לי: ) וכו', ואמר לי: ) וכו', ואמר לי: 93939393    בןבןבןבן((((    זקןזקןזקןזקן    אחדאחדאחדאחד    תימניתימניתימניתימני
    ....האלההאלההאלההאלה    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    לכללכללכללכל    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים    לנולנולנולנו    היההיההיההיה    ,,,,בתימןבתימןבתימןבתימן

    כלכלכלכל    אותיאותיאותיאותי    ולימדוולימדוולימדוולימדו    תימןתימןתימןתימן    לזקנילזקנילזקנילזקני    הלכתיהלכתיהלכתיהלכתי    ובילדותיובילדותיובילדותיובילדותי
, , , , ))))""""נעימותנעימותנעימותנעימות""""    לזהלזהלזהלזה    קוראקוראקוראקורא    הואהואהואהוא((((    והנעימותוהנעימותוהנעימותוהנעימות    המנגינותהמנגינותהמנגינותהמנגינות

    בתבירבתבירבתבירבתביר    ונעימהונעימהונעימהונעימה    ,,,,בתלשאבתלשאבתלשאבתלשא    ונעימהונעימהונעימהונעימה, , , , בזרקאבזרקאבזרקאבזרקא    נעימהנעימהנעימהנעימה
    ככככ""""אאאא    אזאזאזאז. . . . וכו'    יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא    החדשהחדשהחדשהחדש    שהדורשהדורשהדורשהדור    רקרקרקרק    ....''''וכווכווכווכו

    איןאיןאיןאין, , , , היוםהיוםהיוםהיום    נשכחנשכחנשכחנשכח    שזהשזהשזהשזה    רקרקרקרק    ,,,,בתימןבתימןבתימןבתימן    היההיההיההיה    זהזהזהזה    באמתבאמתבאמתבאמת
        עד כאן.    ....לעשותלעשותלעשותלעשות    מהמהמהמה

        
פלא עצום. הרב מאזוז חושב, שאצל הדבר הדבר הדבר הדבר 

התימנים בקריאת התורה, הכל לגמרי 
מונוטוני. אין ניגון זירקא, ואין תביר, ואין 
אתנחא, ואין כסרה, ואין כלום. הוא בכלל לא 

קיים  יודע, מהו המושג כסרה. כי אצלם לא
בכלל העניין הזה. כביכול, יש אצלינו רק 

  הפרדה והעמדה. 
        

מפני כך שואל שאלה, הוא עושה זאת על  והואוהואוהואוהוא
    וכיוכיוכיוכי, ]ב[דף ה ע"משקל מה שכתוב בגמרא תענית 

    וקברווקברווקברווקברו    חנטייאחנטייאחנטייאחנטייא    וחנטווחנטווחנטווחנטו    ספדנייאספדנייאספדנייאספדנייא    ספדוספדוספדוספדו    בכדיבכדיבכדיבכדי
אם כן, בשביל מה עשו טרחא, . . . . קברייאקברייאקברייאקברייא

'. בשביל מה כל הדברים וזירקא, וסגול, וכו
  הללו. 

        
סתם טעות חמורה, בכל הנושא הזה,  זאתזאתזאתזאת

וצריך להסביר זאת. הדבר ברור, שאצל 
התימנים, הטעמים האמתיים שנשארו, שלא 
נשתכחו, הם אמיתיים. כדאי שישמעו זאת. זהו 
רק השלב הראשון, לפני שניכנס לעובי הקורה. 

ון ברצוני להרחיב על כך בס"ד, כי עניין זה טע
  הסבר עמוק ורחב. 

        
אבן ספיר, שם לב לנושא הזה. הוא  בעל כברכברכברכבר

    בטאםבטאםבטאםבטאםממממכך,  [דף נ"ג ע"ב]כותב בפרק ט"ו 
    "י"י"י"יעפעפעפעפ    ,,,,עמיםעמיםעמיםעמיםטְּ טְּ טְּ טְּ בַּ בַּ בַּ בַּ     ונגינתםונגינתםונגינתםונגינתם    ,,,,ותנועותותנועותותנועותותנועות    בהאותיותבהאותיותבהאותיותבהאותיות

    לשוןלשוןלשוןלשון    מעלגתמעלגתמעלגתמעלגת    בהםבהםבהםבהם    איןאיןאיןאין    ....וצחותהוצחותהוצחותהוצחותה    הלשוןהלשוןהלשוןהלשון    ודיודיודיודייסיסיסיס
    ....האשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזיםהאשכנזים    שפתשפתשפתשפת    בינתבינתבינתבינת    מאיןמאיןמאיןמאין    ולאולאולאולא    ,,,,הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים

אין לו בודאי הוא בעצמו היה אשכנזי, א"כ 
נגיעות. הוא כותב, שהספרדים עילגים, 
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    עעעע""""במגבמגבמגבמג    ראהראהראהראה((((    אין בשפתם בינה.והאשכנזים 
    אלהאלהאלהאלה    כיכיכיכי    ).).).).הלשוןהלשוןהלשוןהלשון    בעליתבעליתבעליתבעלית    "ץ ז"ל"ץ ז"ל"ץ ז"ל"ץ ז"ליעביעביעביעב    להגאוןלהגאוןלהגאוןלהגאון

    בהגהבהגהבהגהבהגה    תעותעותעותעו    ,,,,האותיותהאותיותהאותיותהאותיות    במבטאבמבטאבמבטאבמבטא    שגושגושגושגו    ,,,,ואלהואלהואלהואלה
      ....גינותגינותגינותגינותהנהנהנהנ    טעםטעםטעםטעם    פקופקופקופקו    ,,,,התנועותהתנועותהתנועותהתנועות

        
שלגבי הנגינות, הוא יצדיק אותם, אבל  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי

הוא אומר, לא. אדרבה, התימנים הם הצודקים. 
שאמרתי, זהו נושא ארוך, לכן אקרא לעת  כפי

  עתה רק את הנקודה העיקרית.
        

    שמעתישמעתישמעתישמעתימראש, כאשר מראש, כאשר מראש, כאשר מראש, כאשר     והנהוהנהוהנהוהנהכותב כך,  הואהואהואהוא
    הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים    נעדרינעדרינעדרינעדרי    אךאךאךאך    ,,,,אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורהקריאתם קריאתם קריאתם קריאתם 

    קולקולקולקול    להריםלהריםלהריםלהרים    יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    בליבליבליבלי    ,,,,הניגוניםהניגוניםהניגוניםהניגונים    שכחושכחושכחושכחו    כיכיכיכי    ,,,,המההמההמההמה
    ,,,,למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    הפונההפונההפונההפונה    ושלשלתושלשלתושלשלתושלשלת    בפזר,בפזר,בפזר,בפזר,    תרועהתרועהתרועהתרועה

    אחוראחוראחוראחור    לפנותלפנותלפנותלפנות    ,,,,בזרקאבזרקאבזרקאבזרקא    שלישיהשלישיהשלישיהשלישיה    עגלהעגלהעגלהעגלה    ולעשותולעשותולעשותולעשות
    ....ודומיהםודומיהםודומיהםודומיהם    ברביעברביעברביעברביע    כאובכאובכאובכאוב    ולצפצףולצפצףולצפצףולצפצף    ואזלא,ואזלא,ואזלא,ואזלא,    בקדמאבקדמאבקדמאבקדמא

    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,בגרוןבגרוןבגרוןבגרוןלצלצל לצלצל לצלצל לצלצל     בהבהבהבהאצלינו, כל המראצלינו, כל המראצלינו, כל המראצלינו, כל המר אשראשראשראשר
ברגע הראשון, היה ואלה לא כן אתם. ואלה לא כן אתם. ואלה לא כן אתם. ואלה לא כן אתם.     ....משובחמשובחמשובחמשובח

נשמע לו, שהתימנים לא יודעים. כמו שחושבים 
בדרך כלל. אבל לאחר שהתבונן והתעמק 

    ,,,,ולהביןולהביןולהביןולהבין    ללמודללמודללמודללמוד    לבילבילבילבי    אתאתאתאת    נתתינתתינתתינתתי    אחריאחריאחריאחרי    אמנהאמנהאמנהאמנהבכך, 
    אדניאדניאדניאדני    ועלועלועלועל    ,,,,נכונהנכונהנכונהנכונה    קריאהקריאהקריאהקריאה    אאאאֵר ֵר ֵר ֵר קָּ קָּ קָּ קָּ יִ יִ יִ יִ     לזאתלזאתלזאתלזאת    כיכיכיכי    ראיתיראיתיראיתיראיתי
      ....הטבעוהטבעוהטבעוהטבעו    המקראהמקראהמקראהמקרא    הבנתהבנתהבנתהבנת

        
התעמק האבן ספיר במנגינות הקריאה  כאשרכאשרכאשרכאשר

של־תימנים, רק אז הבין כי זאת היא הקריאה 
האמיתית. אה, הודה על האמת. אשריו ואשרי 
חלקו. לפי הקריאה הזאת, לפי קריאת 
התימנים, ורק לפיהם, מבינים את הפסוק. 
והסיבה היא, כיון שלפעמים כאשר מנגנים 
במשרתים, או כאשר מורידים ומקצרים את 

יגון המלכים, הדבר משנה את ההבנה. דהיינו, נ
לפעמים הניגון מפסיק במקומות שאינם נכונים. 
והיכן שצריך להפסיק, עושים זאת קצר. 

        הדברים הללו צריכים הסבר רחב. 
        

    למילמילמילמי    קשהקשהקשהקשה    מהמהמהמה    אבלאבלאבלאבלבעל אבן ספיר,  אומראומראומראומר
    ....בטעמיהםבטעמיהםבטעמיהםבטעמיהם    אלהאלהאלהאלה    בניגוניהםבניגוניהםבניגוניהםבניגוניהם    להתלמדלהתלמדלהתלמדלהתלמד    משלנומשלנומשלנומשלנו

הוא  וכו'.כמותם כמותם כמותם כמותם     לקרותלקרותלקרותלקרות    לילילילי    עמדהעמדהעמדהעמדה    לאלאלאלא    יגיעייגיעייגיעייגיעי    וכלוכלוכלוכל
משבח מאד מאד את המבטא ואת הקריאה 

  של־תימנים, כולל את המנגינות.

    תימןתימןתימןתימן    קקקק""""קקקק    בניבניבניבני    שלשלשלשל    התפילההתפילההתפילההתפילה    נוסחנוסחנוסחנוסח    לגבילגבילגבילגבי    דבריודבריודבריודבריו    דחייתדחייתדחייתדחיית
        ....ההיפךההיפךההיפךההיפך    ולאולאולאולא    םםםם""""מהרמבמהרמבמהרמבמהרמב    הואהואהואהוא    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול

        

מאזוז אומר עוד שם, כי איזה חכם זקן אמר  הרבהרבהרבהרב
], שישנה איזו לו [צדוק העצני, צאלח עזאני

מסורת במשפחתם, שהם צאצאי משפחת 
  אדוניה בן חגית וכו'. הדבר אכן נשמע מוזר.

        
הדבר הזה, נתן לו דחיפה לבוא ולומר עוד  אבלאבלאבלאבל

    המסורותהמסורותהמסורותהמסורות    שכלשכלשכלשכל    ,,,,בטוחבטוחבטוחבטוח    לאלאלאלא    ואניואניואניואניכך,  ]7[שם בהערה 
    שיששיששיששיש    וכמווכמווכמווכמו. . . . וישוישוישויש    ישישישיש    אלאאלאאלאאלא    ,,,,אמיתיותאמיתיותאמיתיותאמיתיות    התימניותהתימניותהתימניותהתימניות

    ,,,,לתימןלתימןלתימןלתימן    שלחשלחשלחשלח    םםםם""""שהרמבשהרמבשהרמבשהרמב    ,,,,מסורתמסורתמסורתמסורת    עודעודעודעוד    להםלהםלהםלהם
    ....מסתברמסתברמסתברמסתבר    לאלאלאלא    זהזהזהזה    אבלאבלאבלאבל    ....להלהלהלהייייהתפהתפהתפהתפ    נוסחנוסחנוסחנוסח    לולולולו    שישלחושישלחושישלחושישלחו

    תורהתורהתורהתורה    בובובובו    שאיןשאיןשאיןשאין    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    גדלגדלגדלגדל    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    אילואילואילואילו    כיכיכיכי
    אבלאבלאבלאבל    ....ככהככהככהככה    לומרלומרלומרלומר    אפשראפשראפשראפשר    אוליאוליאוליאולי    אזאזאזאז    ,,,,חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    בובובובו    ואיןואיןואיןואין
    כולהכולהכולהכולה    היתההיתההיתההיתה    תקופהתקופהתקופהתקופה    שבאותהשבאותהשבאותהשבאותה    ,,,,בספרדבספרדבספרדבספרד    גדלגדלגדלגדל    הואהואהואהוא

    מתכתביםמתכתביםמתכתביםמתכתבים    היוהיוהיוהיו    הזמןהזמןהזמןהזמן    וכלוכלוכלוכל, , , , וצדיקיםוצדיקיםוצדיקיםוצדיקים    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    מלאהמלאהמלאהמלאה
    ,,,,ואדרבהואדרבהואדרבהואדרבה?! ?! ?! ?! לתימןלתימןלתימןלתימן    ישלחישלחישלחישלח    למהלמהלמהלמה    אזאזאזאז, , , , הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    עםעםעםעם

', ', ', ', וכווכווכווכו    רבותרבותרבותרבות    גזירותגזירותגזירותגזירות    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    בזמןבזמןבזמןבזמן    סבלוסבלוסבלוסבלו    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים
    התפלההתפלההתפלההתפלה    נוסחנוסחנוסחנוסח    קיבלוקיבלוקיבלוקיבלו    שהםשהםשהםשהם, , , , להיפךלהיפךלהיפךלהיפך    ומסתברומסתברומסתברומסתבר

        ....םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    מספרימספרימספרימספרי
        

משווים כאן בין דברים, אשר 'לא ראשית, ראשית, ראשית, ראשית, 
מיניה ולא מקצתיה'. ישנו מישהו אחד ויחיד, 
האומר שיש לו מסורת כזאת במשפחתו. אינני 
יודע, כנראה אף אחד בקהילותינו זולתם לא 

דמיון  שמע מכך. הדבר נראה מצוץ מן האצבע.
בעלמא. אבל במה הדבר נוגע, למסורת ונוסח 
התפילה, שזהו דבר הנוגע לכל התימנים. הרי 

  הרבה תלמידי חכמים אומרים זאת.
        

במדבר [עיין שיעור מוצש"ק שאמרתי בעבר  כפיכפיכפיכפי
, אמנם איננו קובעים ]ומוצש"ק נשא ה'תשע"ז

מסמרות לגבי העניין הזה, כי נכון שישנן 
אבל גם ישנן תמיהות תמיהות לגבי נושא זה, 

  הפוכות.
        

כתב בספרו, את נוסח התפילות. טוען  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
הרב מאזוז, כי לא מסתבר שהוא קיבל זאת מן 
התימנים. האם מישהו יכול לענות על שאלה 
אחרת? למה אין שום עדה בעולם, המתפללת 
בנוסח הזה? אם הרמב"ם כתב את הנוסח הזה 
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 בספרו, מדוע רק התימנים מתפללים בנוסח
הזה? איך יכול להיות, כי אף עדה בעולם לא 

  התפללה בנוסח הזה, גם לא במצרים בזמנו?
        

הפליאה היא, יותר עצומה. כי כמה  אבלאבלאבלאבל
שמחפשים היום, ברוך ה' נתגלו בעולם אוצרות 
גם מן הגניזה בקהיר, כל ספרי הקדמונים, 
סידורים ומפרשים, ולא מצאו נוסח אחד 

ספרד, אשר בעולם, גם לא במצרים ובארצות 
יש בו את הנוסח שכתב הרמב"ם? נוסח 
התפילה שכתב הרמב"ם בספרו, אף אחד לא 

  מביא אותו. 
        

נוסח התפילה אכן בא לרמב"ם מארץ  אםאםאםאם
תימן, הדבר מובן, כי כיון שלא היה להם את 
הנוסח הזה, כל אחד כתב כפי מנהג מקומו. 
למשל האבודרהם, היה אחרי הרמב"ם. רבי 

יה מלפי כן. ובגניזה בקהיר, יהודה ברבי יקר, ה
אין את הנוסח הזה, והוא לא קיים בשום מקום. 
מאיפה הרמב"ם לקח נוסח, שלא היה ולא 
נברא? בשלמא אם הרמב"ם קיבל זאת מארץ 

  תימן, אזי הדבר מובן.
        

רצה לומר, הוא ידידי הרב אהרון גבאי  מישהומישהומישהומישהו
הי"ו, כי אולי הרמב"ם לקח כמה וכמה 

א החליט מה מתוכם נוסחאות ספרדיות, והו
נכון ומה לא נכון. הוא בירר לו את הנוסח, 
מתוך כמה נוסחאות. אבל גם דבר זה, איננו 
מתקבל על דעתי. כי יוצא, שהרמב"ם בירר 
ודש ופירק, והחליט לעשות נוסח חדש שהרכיב 
מכמה נוסחאות. אם כן, היה על הרמב"ם 
להקדים ולכתוב, שהוא בעצמו ליבן את הנוסח 

וב שאתה מכיר כמה וכמה נוסחאות, הזה. תכת
  והחלטת מתוכם מה נראה לך כנוסח הנכון. 

        
, כך יותר מסתבר לומר, לפי קוצר חושבניחושבניחושבניחושבני

דעתי, שהרמב"ם הגיע למסקנא כי נוסח 
התימנים הוא האמיתי, כיון שהם לא גלו 
ממקום למקום, וקבע זאת למרות שבארצות 
האחרות הנוסח הזה אינו נהוג. אבל גם על זה 

ה הפליאה, מדוע אתה לא כותב זאת? ישנ

אולם, כנראה אם הרמב"ם היה כותב, שהנוסח 
הזה בא מארץ תימן, לא היו אחרים מקבלים 
זאת. לכן, הוא כתב זאת בסתמא. ולבסוף אף 
אחד לא קיבל זאת, רק התימנים עצמם נשאר 

  להם.
        

אופן, אין קשר בין הדברים. ובעזרת ה'  בכלבכלבכלבכל
ים הבאים את כל יתברך, אנחנו נסביר בשיעור

עניין הטעמים וכו', בכדי שהדברים יהיו יותר 
  מסתברים לאוזן ומתקבלים על הדעת. 

        
מישהו רוצה לשאול או לומר משהו, לגבי  אםאםאםאם

אחד מן הנושאים שדיברנו, הוא יכול לעשות 
זאת כעת, ונשתדל לענות, בכדי שהדברים 

  יהיו ברורים.
        

מהקהל: לגבי רס"ג, הרי הוא היה  שאלהשאלהשאלהשאלה
במצרים, וזאת הארץ היחידה, שבה לא אמרו 
את הגימ"ל הדגושה כמונו. א"כ יכול להיות 

  שהוא לקח את המבטא הזה משם.  
        

מרן שליט"א: בסדר. הוא היה במצרים,  תשובתתשובתתשובתתשובת
ואח"כ בבבל. מסתמא הכיר ושמע מבטאי 
ארצות נוספות. ובהחלט יכול להיות נכון, 

נוספות אמרו אז כמונו. אבל הרב  שבארצות
מאזוז חושב, כי אם יש לך היום את דברי רס"ג, 
אזי הדבר סוף פסוק. כי הוא יצא מתוך הנחה 
מוקדמת, שבזמן רס"ג, לא היו שום חילוקי 
דעות. אבל סתרנו זאת, בשתי דרכים. ראשית, 
הוא לא ראה שרס"ג בעצמו חולק על בני א"י 

א"כ כבר מרס"ג בעניין האות דל"ת הרפויה. 
ישנה ראיה. דבר שני, מצאנו ראיה כי אכן כבר 
אז בזמן רס"ג, בארץ תימן ביטאו את האות 
ּגימ"ל הדגושה, כמונו היום ממש. א"כ, כל מה 
שהוא אומר, זה מופרך. הדבר אינו מתחיל 

  בכלל. אלו דברים פשוטים וברורים. 
        

מהקהל: בזמן האחרון, הם מדברים כל  שאלהשאלהשאלהשאלה
הזמן על התימנים. גם בערוצי רדיו הרבה 
פעמים מדברים עלינו. אינני מבין, מה איכפת 

  להם שאנחנו מחזיקים במסורת?
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מרן שליט"א: גם על זה נאמר, ותהי  תשובתתשובתתשובתתשובת
האמת נעדרת. אבל לא יעזור להם שום דבר. 
הרב מאזוז בעצמו אומר, כי כמה שאומרים 

נים שלא לאכול בשר בתשעת הימים, הם לתימ
ממשיכים לאכול בשר, והם לא שומעים ולא 
מתייחסים. זהו עם בפני עצמו. ברוך ה', 

יהתימנים הם,  יּכִ יּכִ יּכִ ה    ַעםַעםַעםַעם    ּכִ הְקׁשֵ הְקׁשֵ הְקׁשֵ  ,ד"ל שמות[    הּואהּואהּואהּוא    עֶֹרףעֶֹרףעֶֹרףעֶֹרף    ְקׁשֵ
  הם לא ישמעו.     ....במובן החיובי. לשבח, ]'ט
  

אני אומר את הדברים, כיון שאולי ישנם  אבלאבלאבלאבל
כאלה שהם 'בשוליים', שעלולים לחשוב שיש 
ממש בטענות שלהם, לכן אני עונה ואומר כי 
הטענות שלהם אינן מתחילות. דהיינו, שבעצם 
הדברים הם הפוכים. כאשר מתעמקים 
בדברים, מוצאים שאנחנו הוא המקור. מה 

זה הכל מחוסר ידיעה. שכולם חושבים אחרת, 
אדרבה, צריכים לפרסם את הדברים, בכדי 

  שיבינו שהטעות היא אצלם. 
        

אתה צריך לדעת, כי גם בעבר כאשר הם  אבלאבלאבלאבל
ראו את האתרוג התימני, הם אמרו שזה אינו 
אתרוג. הם לא מבינים, שהתימנים הם 
האורגינל. הם כבר התרגלו לזיופים. כאשר 

חסרים, לבסוף  מישהו מתרגל לזיוף או לדברים
קשה לו לקלוט ולקבל את האמת. אבל כעת, 

  שיפתחו את העיניים, ויראו שהכל הפוך.
        

שאמרתי לכם, יש לי עשרה נושאים בערך,  כפיכפיכפיכפי
שברצוני להסביר את הטעיות שלהם, ובסופו 
של דבר הם יוכחו לדעת את האמת לאמיתה. 
חושבני, כי גם אם לא נצליח 'לגייר' אותם, 

בכך, שגם הם יהיו תימנים,  אולי אכן נצליח
אבל גם אם הם לא 'יתגיירו', לכל הפחות 
שישתקו. שלא יעירו עלינו הערות. לא שאלנו 
אותם בכלל מה דעתם. אבל לצערינו, ישנם 
אנשים שיכולים להיות מושפעים. לכן צריך 
להסביר להם, כי ב"ה האמת איתנו, והמסורת 
שנו מיוסדת על אדני פז, ולא יועילו כל 

ושיות שלהם להזיז אפילו דבר אחד מן הק
ְצָמח    ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץ    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתהמסורת שלנו.  ְצָמחּתִ ְצָמחּתִ ְצָמחּתִ     ְוֶצֶדקְוֶצֶדקְוֶצֶדקְוֶצֶדק    ,,,,ּתִ

ַמִים ָ ַמִיםִמׁשּ ָ ַמִיםִמׁשּ ָ ַמִיםִמׁשּ ָ ָקף    ִמׁשּ ָקףִנׁשְ ָקףִנׁשְ ָקףִנׁשְ   .י"ב] פ"ה, [תהלים ִנׁשְ

מהקהל: כתוב שבתשעה באב אסור  שאלהשאלהשאלהשאלה
לטייל. האם הוא הדין, לגבי אבילות של שנים 
עשר חודש על אב ואם? האם לאבל בתוך 

  שנתו, אסור לטייל? 
שליט"א: הדבר לא כתוב מרן  תשובתתשובתתשובתתשובת

במפורש. בספר גשר החיים מתבאר, כי ישנם 
צדדים שזה לא נכלל, כי קשה שלא לטייל 
במשך שנה שלימה. מפורש שם בפרק כ"א דף 
רכ"ט שאסור טיולים צוהלים יעו"ש. לכן, אם 
המדובר בטיול לצורך בריאות, בלי שירים 
ושמחות, הדבר מותר. אבל אם מדובר 

רצוי להימנע, אבל אינני יכול בטיולים אחרים, 
  לומר שזאת 'הלכה'.

        

מהקהל: למשל כעת, בתקופת בין  שאלהשאלהשאלהשאלה
  הזמנים?
מרן שליט"א: אם הוא צריך זאת  תשובתתשובתתשובתתשובת

לצורך בריאות, הגוף או הנפש, אז הוא יכול. 
        בכל אופן, אין בכך איסור. 

        

  מהקהל: לא נהגו להחמיר בכך? שאלהשאלהשאלהשאלה
: לא. אם יש נמנעים, זה מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת

מתוך רגש וצער, או מתוך נתינת כבוד 
לנפטרים, ולא בגדר הלכה. כגון זה כתבתי 

לגבי נישואין  [סימן קצ"ב הערה א']בעיני יצחק 
בתוך השנה. ובריך רחמנא דסייען, מריש ועד 

  כען.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר, 

  לפי הבנת העורך.  הּ גָּ נערך והֻ 
  השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א 

  קודם הוצאתו,
הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן 

  דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

נבצר ממנו לעבור הגהה מדוקדקת, להאיר 
 ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.

לאור האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת 
למעיין בשיעור זה, יש לו לברר היטב את 

  הדבר 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

 הערות ותיקונים יתקבלו ברצון.


